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para que atingíssemos nossa meta. 

 Aos profissionais e especialistas do NEPA, FCM e Pró-Reitoria da 

UNICAMP, da FSP-USP, da FCA-UNESP, da FMU, agentes públicos do ITAL, 

da ANVISA, da FUNDACENTRO, do CVS-SP, do MPT-MPU e do MPF-PRR, 

lideranças de organizações sociais como a AAO, o IDEC, o MST, a FERAESP 

e a FAF/CUT-SP e dos CONSEA Nacional e CONSEA-SP, pela valorosa 

contribuição à defesa do direito social à alimentação adequada e saudável da 

população paulista, assim como aos servidores e funcionários desta Casa de 

Leis que apoiaram o trabalho desta CPI. 

2.2. A Constituição Formal da CPI da Segurança Alimentar 

  

 O Fundamento Legal da CPI da Segurança Alimentar é: 

• Constituição Federal, art. 58, § 3º; 
 

• Lei Federal nº 1.5789 de 18 de março de 1952 que dispõe sobre 
as Comissões Parlamentares de Inquérito (alterada pela Lei nº 
10.679 de 23 de maio de 2003); 
 

• Constituição do Estado de São Paulo, art. 13 § 2º; 

• Arts. 34 e 71 do Regimento Interno deste Poder; 

• Lei Estadual nº 11.124, de 10 de abril de 2002. 

 

A seguir permitimo-nos transcrever os Atos Formais da criação e da 

constituição da CPI da Segurança Alimentar, cuja leitura já traz as informações 

necessárias: 

2.2.1. REQUERIMENTO Nº  3459, DE 2008 

Requeremos, nos termos do artigo 13, § 2º, da Constituição do 
Estado de São Paulo e dos artigos 34 e seguintes da XIII Consolidação do 
Regimento Interno, a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, 
composta por 9 (nove) Deputados ou Deputadas, com a finalidade de, no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, investigar as ameaças à Segurança Alimentar 
no Estado de São Paulo. 

JUSTIFICATIVA 

Conforme noticiado pela “FolhaOnline”, O Centro de Segurança 
Alimentar (CSA) de Hong Kong pediu a retirada do mercado de oito bebidas, 
sorvetes e produtos lácteos da marca Yili, patrocinadora oficial dos Jogos 
Olímpicos de Pequim. Em exames, eles demonstraram conter melamina, 
segundo as autoridades locais. Recentemente, lotes de leite em pó da mesma 
marca contaminados com a mesma substância mataram quatro bebês e 
prejudicaram mais de 6.200. A Autoridade Européia para a Segurança 
Alimentar (AESA) está estudando os riscos à saúde no caso hipotético de 
haver vestígios do leite contaminado chinês em doces ou biscoitos consumidos 
na Europa. A União Européia (UE), porém, proíbe a importação de produtos 
lácteos da China.  

Esse triste acontecimento deve servir de alerta.  

Cabe a este Parlamento, em defesa dos consumidores, investigar 
para que produtos nacionais e importados que ofereçam riscos à saúde pública 
não cheguem às prateleiras de supermercados e afins. 

Sala das Sessões, em 21/10/2008 

a) Bruno Covas a) José Augusto a) Otoniel Lima a) Samuel 
Moreira a) Maria Lúcia Amary a) Analice Fernandes a) Gilson de Souza a) 
Estevam Galvão a) João Barbosa a) João Caramez a) Célia Leão a) Celso 
Giglio a) Said Mourad a) Rodolfo Costa e Silva a) Conte Lopes a) Barros 
Munhoz a) Rita Passos a) Rogério Nogueira a) Roberto Morais a) Baleia Rossi 
a) Celino Cardoso a) Antonio Carlos a) Jonas Donizette a) Ed Thomas a) José 
Bittencourt a) Patrícia Lima a) Dárcy Vera a) Edson Giriboni a) Marcos Zerbini 
a) Marco Bertaiolli a) Antonio Salim Curiati a) Roberto Massafera a) Edson 
Ferrarini a) Uebe Rezeck 

1.  Apresentação 
  

Submeto à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo ATO Nº 34 

de 2010 para investigar as ameaças à segurança alimentar no Estado de São 

Paulo o Relatório Final dos trabalhos, resultado da sistematização dos 

depoimentos e informações coligidas. 

 Concluo que os depoentes e convidados se esforçaram por trazer a 

verdade de fatos.  Foram trazidas evidências de diferentes tipos de ameaças à 

segurança alimentar da população que são suficientemente preocupantes para 

alertar as autoridades do Poder Público, especialmente do Executivo do Estado 

de São Paulo. 

Concluo também que, mais do que alertar para as ameaças à segurança 

alimentar, os depoimentos e informações apontaram importantíssimas 

soluções, trazendo indicações e propostas para a ação dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário que poderão evitar ou minimizar as ameaças 

detectadas. 

Concluo que as indicações e propostas elencadas nesse Relatório Final 

devem ser consideradas pelas autoridades a que se destinam com toda 

atenção e acurado cuidado, pois as ameaças à segurança alimentar no Estado 

de São Paulo não são apenas simples controvérsias científicas e normativas. 

Muito ao contrário, são ameaças reais e concretas que afetam diretamente 

todo o conjunto da população com impactos sobre sua qualidade de vida e 

sobre sua perspectiva de desenvolvimento humano pleno. 

Ao debruçar-se sobre as ameaças à segurança alimentar da população, 

esta CPI debruçou-se, na verdade, sobre algumas das escolhas que 

determinarão o futuro da sociedade paulista, o futuro de nossos filhos e netos. 

Frente ao tamanho e complexidade dos desafios colocados, é mais do 

que urgente uma resposta decidida e firme do Poder Público na garantia efetiva 

de uma alimentação segura e saudável, base essencial de qualquer 

desenvolvimento digno. 

 

Deputado SIMÃO PEDRO - PT 

RELATOR da CPI da Segurança Alimentar 

2.  Preâmbulo 
 

2.1. Agradecimentos1 

 Ao Deputado Bruno Covas pela mais que oportuna, necessária, iniciativa 

da proposição inicial desta CPI da Segurança Alimentar e pela atuação 

decisiva como seu Presidente, função que só abandonou para exercer cargo 

da mais alta importância como Secretário de Estado do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo e que me deu a honra de ser seu Relator. 

 Ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Deputado Barros Munhoz e aos parlamentares subscritores do requerimento de 

criação desta CPI da Segurança Alimentar para investigar as ameaças à 

segurança alimentar no Estado de São Paulo que permitiram que a função 

fiscalizadora do Poder Legislativo Estadual se focasse num dos problemas 

mais candentes do momento. 

Ao Deputado Ed Thomas que assumiu a Presidência desta CPI em 

Substituição ao Deputado Bruno Covas e a soube conduzir para que 

produzisse os importantes resultados que são do mais alto interesse da 

população, da iniciativa privada e das autoridades públicas deste Estado. 

 Aos Deputados e Deputadas membros desta CPI da Segurança 

Alimentar e demais que participaram das reuniões, que se empenharam com 

muita dedicação e firmeza no decorrer dos trabalhos e serviram de estímulo 

para que atingíssemos nossa meta. 
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2.2.5. ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DA CPI 
DA SEGURANÇA ALIMENTAR – ATO Nº 34 DE 2010 – 16ª LEGISLATURA – 
26/10/2010, COM A FINALIDADE DE “INVESTIGAR AS AMEAÇAS À 
SEGURANÇA ALIMENTAR NO ESTADO DE SÃO PAULO” 
 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, às 

catorze horas e trinta minutos, no Plenário "Tiradentes" da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião Especial de Eleição 

de Presidente e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída com a finalidade de "investigar as ameaças à segurança 

alimentar no Estado de São Paulo", convocada nos termos regimentais pelo 

Senhor Deputado Estevam Galvão, que inicialmente presidiu a reunião. 

Presentes os Senhores Deputados Bruno Covas, Ed Thomas, Simão Pedro, 

Estevam Galvão e Jorge Caruso. Ausentes os Senhores Deputados Roberto 

integrante desta Ata que eu, Ana de Campos Meneguzzi, Agente Técnico 

Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência.  

 

a) Deputado BRUNO COVAS - Presidente  

b) ATL Ana de Campos Meneguzzi – Secretária 

 

2.2.6. Convidados a prestar depoimentos 

 

A CPI da Segurança Alimentar aprovou o convite aos seguintes 

especialistas, agentes públicos, lideranças de organizações da sociedade civil, 

lideranças do setor privado que prestaram seus depoimentos e trouxeram 

informações na forma regimental: 

 

Juliana Ferreira Advogada do IDEC - Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor 

Letícia Rodrigues da Silva Gerente de Toxicologia da ANVISA - 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária 

Pedro Luiz Gonçalves Serafim da 
Silva 

Coordenador do Fórum Nacional de 
Combate ao Impacto dos Agrotóxicos 
e Procurador Regional do Trabalho de 
Pernambuco PRT - 6ª Região MPT-
MPU 

Fátima Aparecida de Souza Borghi Vice-coordenadora do Fórum Nacional 
de Combate ao Impacto dos 
Agrotóxicos e Procuradora Regional 
da República - 3ª Região MPF-PRR 

José Prado Alves Filho Engenheiro Agrônomo Pesquisador da 
Coordenação de Segurança no 
Processo de Trabalho da 
FUNDACENTRO Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho 

Marijane Vieira Lisboa Conselheira da AAO - Associação de 
Agricultura Orgânica e Professora de 
Sociologia da PUC-SP 

Delwek Mateus Coordenador Estadual do MST 
Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra 

Élio Neves Presidente da FERAESP Federação 
dos Empregados Rurais Assalariados 
do Estado de São Paulo 

Shirley Aparecida Garcia Berbari Coordenadora do Grupo Especial de 
Segurança Alimentar do ITAL Instituto 
de Tecnologia de Alimentos 

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib Professor Titular e Pró-Reitor da 
UNICAMP Universidade Estadual de 
Campinas 

Vera Maria de Holanda Mollo Coordenadora do Curso de 
Biomedicina da FMU Faculdades 
Metropolitanas Unidas 

João de Almeida Sampaio Filho* 
 
 
 
*que foi representado por  
Sinésio Jorge  

Presidente do CONSEA-SP Conselho 
Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável  
 
Secretário Executivo do CONSEA-SP 
Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável 

Maria Cristina Megid** 
 
 
** que foi representada por 
Isabel de Lelis Andrade Morais 

Diretora Técnica do CVS-SP Centro 
de Vigilância Sanitária  
 
Diretora Técnica da Divisão de 
Produtos do CVS-SP Centro de 
Vigilância Sanitária 

William Cesar Latorre 
(Obs: preferiu apenas acompanhar a 
palestra da Dra. Isabel de Lelis) 

Diretor da Área de Alimentos do CVS-
SP Centro de Vigilância Sanitária 

Angelo Zanaga Trapé Professor do Departamento de Saúde 
Preventiva e Social da Faculdade de 
Ciências Médicas da UNICAMP 
Universidade Estadual de Campinas 

Geraldo Papa Professor do Departamento de 
Engenharia Rural e Solos da UNESP 
Universidade Estadual Paulista 

2.2.2. ATO n.º 31 de 2010 

Em face do Requerimento nº 3459, de 2008, RGL nº 6402/2008, 
de autoria do Deputado Bruno Covas e outros, tendo-se verificado o 
preenchimento dos requisitos do artigo 13, § 2º, da Constituição do Estado, 
esta Presidência cria, nos termos do artigo 34 e seu § 2º, bem como do artigo 
34-A, da XIII Consolidação do Regimento Interno, COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, composta de 9 membros titulares e igual 
número de suplentes, para no prazo de 120 dias, investigar as ameaças à 
Segurança Alimentar no Estado de São Paulo. 

 
Assembleia Legislativa, em 23 de junho de 2010 
 

a)BARROS MUNHOZ - Presidente 

 

2.2.3. ATO n.º 34 de 2010 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições regimentais e observado o disposto no Ato nº 31, de 
23 de junho de 2010, que criou Comissão Parlamentar de Inquérito com a 
finalidade de, no prazo de 120 dias, investigar as ameaças à segurança 
alimentar no Estado de São Paulo, CONSTITUI, pelo presente Ato, a referida 
Comissão, nomeando os seguintes membros efetivos e substitutos: 

  
MEMBROS EFETIVOS   MEMBROS SUBSTITUTOS 
 
BRUNO COVAS 

 
PSDB 

 
SAMUEL MOREIRA 

ROBERTO MASSAFERA   CELSO GIGLIO 
SIMÃO PEDRO PT ANTONIO MENTOR 
ED THOMAS PSB  DONIZETTE 
ESTEVÃO GALVÃO DEM JOÃO BARBOSA 
CAMPOS MACHADO PTB ROQUE BARBIERE 
JORGE CARUSO PMDB BALEIA ROSSI 
JOSÉ BITTENCOURT PDT HAIFA MADI 
RAUL MARCELO PSOL CARLOS GIANNAZI 

  
Assembleia Legislativa, em 10 agosto de 2010 
 
a) BARROS MUNHOZ - Presidente 
 
(Republicado por ter saído com incorreção no D.O. de 11/08/2010) 

  

2.2.4. ATO n.º 35 de 2010 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições regimentais e observada a indicação do Líder da 
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, nomeia o Deputado Roque 
Barbiere como membro efetivo em lugar do Deputado Campos Machado que 
passa a ser membro substituto da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída com a finalidade de, no prazo de 120 dias, investigar as ameaças 
à segurança alimentar no Estado de São Paulo, ficando assim composta: 

  
MEMBROS EFETIVOS    MEMBROS 

SUBSTITUTOS 
 
BRUNO COVAS 

 
PSDB 

 
SAMUEL MOREIRA 

ROBERTO MASSAFERA   CELSO GIGLIO 
SIMÃO PEDRO PT ANTONIO MENTOR 
ED THOMAS PSB JONAS DONIZETTE 
ESTEVAM GALVÃO DEM JOÃO BARBOSA 
ROQUE BARBIERE PTB CAMPOS MACHADO 
JORGE CARUSO PMDB BALEIA ROSSI 
JOSÉ BITTENCOURT PDT HAIFA MADI 
RAUL MARCELO PSOL CARLOS GIANNAZI 

  
Assembleia Legislativa, em 20 de agosto de 2010 
 
a) BARROS MUNHOZ - Presidente 

 
2.2.5. ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DA CPI 
DA SEGURANÇA ALIMENTAR – ATO Nº 34 DE 2010 – 16ª LEGISLATURA – 
26/10/2010, COM A FINALIDADE DE “INVESTIGAR AS AMEAÇAS À 
SEGURANÇA ALIMENTAR NO ESTADO DE SÃO PAULO” 
 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, às 

catorze horas e trinta minutos, no Plenário "Tiradentes" da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião Especial de Eleição 

de Presidente e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída com a finalidade de "investigar as ameaças à segurança 

alimentar no Estado de São Paulo", convocada nos termos regimentais pelo 

Senhor Deputado Estevam Galvão, que inicialmente presidiu a reunião. 

Presentes os Senhores Deputados Bruno Covas, Ed Thomas, Simão Pedro, 

Estevam Galvão e Jorge Caruso. Ausentes os Senhores Deputados Roberto 
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O Brasil, felizmente para os brasileiros, representa uma grande exceção 

nesse quadro de Crise Mundial de Alimentos. Temos experimentado avanços e 

progressos em muitas áreas das Políticas Sociais e de Desenvolvimento 

Socialmente Inclusivo e Ambientalmente Sustentável. O país vive uma nova 

fase onde essas Políticas Sociais - que se inspiraram no Programa Fome Zero 

e se desenvolveram em inúmeros outros instrumentos e programas - se 

tornaram o eixo de sua dinâmica de desenvolvimento e fator principal na sua 

resistência aos efeitos perversos da crise econômica mundial. 

A partir da aprovação da Lei Orgânica da Segurança Alimentar e 

Nutricional, em 2006, e da PEC que incluiu a alimentação como Direito Social 

Fundamental no artigo 6º da Constituição Federal, o país vive uma nova 

institucionalidade, onde todas as esferas de governo e a sociedade civil são 

chamadas a se movimentarem, se engajarem, na efetivação da Soberania 

Alimentar, da Segurança Alimentar e do Direito Humano à Alimentação 

Adequada e Saudável. Não é por outra razão que a nova Presidenta Dilma 

Rousseff escolheu como prioridade absoluta de seu governo a erradicação da 

miséria e o combate à pobreza, adotando o lema “País rico é país sem 

pobreza”. 

Com o avanço e continuidade dessas Políticas Sociais no Brasil, a 

garantia da Segurança Alimentar e do Direito Humano à Alimentação 

Adequada e Saudável está deixando de ser um problema de acesso à 

quantidade suficiente de comida e se tornando, cada vez mais, uma 

preocupação com a qualidade de nossa alimentação. A melhoria da renda das 

famílias no país, que permitiu maior acesso aos alimentos, deve, 

necessariamente, ser acompanhada de maior acesso também à informação 

sobre os benefícios e riscos associados aos alimentos, às práticas alimentares 

saudáveis e à educação alimentar e nutricional. 

O Estado de São Paulo, como o Estado mais rico da federação, que 

possui uma poderosa produção agropecuária, o maior parque de indústrias de 

agrotóxicos e fertilizantes químicos, empresas produtoras de sementes, 

agroindústrias, indústrias processadoras de alimentos, grandes centrais de 

abastecimento e redes de distribuição de alimentos - para não falar no 

conhecimento científico acumulado nos seus Institutos e Centros de Pesquisa e 

Universidades - pode protagonizar a liderança no enfrentamento desse 

problema, tão fundamental como complexo, pela sociedade paulista e 

brasileira. 

É, portanto, mais que oportuna, é necessária, a ocasião propiciada pelo 

exercício do poder fiscalizatório do Parlamento Estadual de investigar as 

ameaças à segurança alimentar no Estado de São Paulo, como se define o 

objeto desta CPI da Segurança Alimentar. 

Abrange-se no significado do termo Segurança Alimentar na língua 

portuguesa tanto as questões de acesso da população aos alimentos em 

quantidades e qualidade adequadas, como as questões da inocuidade e 

sanidade dos alimentos, mantendo-os livres de contaminantes perigosos à 

saúde humana, sejam aqueles que podem provocar intoxicações agudas ou 

crônicas, como os Agrotóxicos, ou males cujos efeitos só se manifestam ao 

longo dos anos, como os aditivos à alimentação animal, tais como os 

Antibióticos, Anabolizantes e Hormônios, assim como os potenciais danos 

causados pelos Organismos Transgênicos. 

Abrange-se, ainda, no termo Segurança Alimentar, as questões da atual 

predominância de uma alimentação não-saudável, industrializada e 

ultraprocessada, com excesso de açúcar, sódio e gorduras trans e saturadas 

que tem provocado a elevação alarmante dos índices de obesidade infantil. Se 

não forem revertidos significarão, no futuro próximo, um grande número de 

adultos obesos em nossa população com doenças crônicas como diabetes e 

hipertensão. Essas doenças já respondem pela parte mais substantiva dos 

gastos com saúde no país. 

Abrange-se, também, questões referentes ao modelo dominante de 

produção e consumo de alimentos, como os danos à saúde dos 

trabalhadores rurais e urbanos que atuam nas cadeias produtivas alimentares, 

a perda da biodiversidade, a perda da diversidade do patrimônio cultural 

alimentar, a perda da diversificação da produção alimentícia proporcionada 

pela agricultura diversificada e policultora de base familiar e a perda da 

soberania para a definição das formas e métodos de produzir e consumir 

de modo que respeitem o meio ambiente e garantam o desenvolvimento social. 

A CPI da Segurança Alimentar também aprovou na forma regimental o 

convite aos seguintes especialistas, agentes públicos, lideranças de 

organizações da sociedade civil que, no entanto, justificaram sua 

impossibilidade de comparecimento nas datas estabelecidas. 

 

A CPI da Segurança Alimentar aprovou que aqueles convidados que não 

puderam prestar seu depoimento poderiam, se desejassem, enviar informações 

por escrito para contribuir com os trabalhos. 

 

Carlos Augusto Monteiro Chefe do Departamento de Nutrição 
da FSP-USP Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo 

Nivaldo de Siqueira Gomes Presidente da FAF-CUT/SP 
Federação da Agricultura Familiar do 
Estado de São Paulo 

Walter Belik Coordenador do NEPA-UNICAMP 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Alimentação da Universidade Estadual 
de Campinas 

Renato Sérgio Jamil Maluf Presidente do CONSEA Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Maria Segall Professora Livre-Docente da 
Disciplina de Saúde Coletiva da 
UNICAMP Universidade Estadual de 
Campinas 

 

 A CPI da Segurança Alimentar também,  por solicitação do Dr. Angelo 

Zanaga Trapé, abriu espaço para a manifestação de: 

 

Marcelo Menossi Teixeira Professor Associado Livre-Docente da 
UNICAMP Universidade de Campinas 

3. Objeto da CPI e sua contextualização 

 

A Crise Econômica e Financeira que abalou o mundo em 2008 veio 

acompanhada de uma grave “Crise Mundial de Alimentos” cujo efeito mais 

visível é a elevação mundial dos preços dos alimentos. Essa “Crise Mundial de 

Alimentos” colocou na ordem do dia a questão da Soberania Alimentar e da 

garantia da Segurança Alimentar e do Direito Humano à Alimentação. Suas 

raízes não estão apenas na atual conjuntura, mas são resultantes de um 

crescente esgotamento de diversos elementos do atual modelo dominante de 

produção e consumo de alimentos. 

Esse modelo tem como seus elementos-chave as monoculturas em 

grandes propriedades com produção em larga escala de commodities agrícolas 

para o mercado mundial e na utilização do “pacote tecnológico” da chamada 

“Revolução Verde” dos anos 60. O uso intenso de fertilizantes químicos, 

agrotóxicos, estimulantes de crescimento rápido, mecanização, sementes e 

raças geneticamente “engenheiradas” tornaram os produtores agropecuários 

ainda mais dependentes dos grandes conglomerados multinacionais 

proprietários das patentes desse mesmo pacote tecnológico. 

Frente à crise econômica, parte do grande capital financeiro migrou para 

as commodities alimentares adicionando um forte componente especulativo 

aos fatores que já afetavam a oferta de alimentos, tais como o desequilíbrio 

climático e ambiental. Isso elevou perigosamente os preços dos alimentos. 

As consequências dessa elevação dos preços dos alimentos são 

sentidas diretamente pelas famílias, restringem seu orçamento e afetam sua 

qualidade de vida, principalmente, as famílias mais pobres que necessitam de 

Políticas Sociais para garantir seu Direito Humano à Alimentação em 

quantidades e qualidade adequadas. 

Várias crises políticas e revoltas populares que temos assistido 

recentemente em inúmeros países, desde os países do Bloco Europeu aos 

países Árabes, têm como uma de suas causas o abandono da Soberania 

Alimentar e a incapacidade dos Estados Nacionais de garantir a Segurança 

Alimentar e o Direito Humano à Alimentação. 



quarta-feira, 4 de maio de 2011 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 121 (81)  – Suplemento – 5

• transição do perfil nutricional e epidemiológico da população brasileira, 

com avanço do sobrepeso e da obesidade; 

• ameaças à soberania alimentar e à segurança alimentar e nutricional, 

tais como as restrições ao uso livre da biodiversidade por parte dos 

agricultores familiares, povos indígenas e povos e comunidades 

tradicionais, o avanço das monoculturas, o uso abusivo de agrotóxicos e 

a liberação de transgênicos, entre outras. 

 

4.4. Legislação referente ao tema da Segurança Alimentar, Soberania 

Alimentar e Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável: 

 

Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 – Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) - Cria o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) com vistas em assegurar o direito 

humano à alimentação adequada e dá outras providências. 

Decreto 6.272, de 23 de novembro de 2007 - Dispõe sobre as 

competências, a composição e o funcionamento do Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). 

Decreto 6.273, de 23 de novembro de 2007 - Cria, no âmbito do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), a Câmara 

Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan). 

Emenda Constitucional n° 64, de 4 de fevereiro de 2010 - Altera o art. 

6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito social. 

Decreto n° 7.272, de 25 de agosto de 2010 - Regulamenta a Lei n° 

11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (Sisan) com vistas a assegurar o direito humano à 

alimentação adequada, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PNSAN), estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras providências. 

Decreto de 1° de dezembro de 2010 - Convoca a IV Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN). 

Resolução n° 2, de 21 de dezembro de 2010 - Aprova o Regimento da 

IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN). 

 

4.5. Princípio da Prevenção (Princípio 6 da Declaração de Estocolmo e art. 

225, § 1º, II e §§ 5º e 6º; 196 da CF/88 e art. 198, II.) 

 

Estabelece a obrigatoriedade da adoção de medidas preventivas, 

antecipatórias, economicamente eficazes que evitem danos ambientais ou à 

saúde pela utilização de produtos ou processos cujos efeitos já são de 

conhecimento científico, podendo determinar, especificar e fundamentar 

tecnicamente as ações preventivas adequadas a cada caso. 

As medidas estabelecidas na Legislação sobre Agrotóxicos são 

tipicamente baseadas no Princípio da Prevenção, uma vez que as relações de 

causa e efeitos sobre o ambiente e a saúde da maioria dos princípios ativos já 

são amplamente conhecidos pela ciência. 

 

4.6. Princípio da Precaução (Princípio 15 da Declaração Rio-92; art. 5º e 196 

da CF/88 e art. 12 da Lei 7.347/85,  Lei 8.974/95, Dec. 2.519/98) 

 

Estabelece a obrigatoriedade da adoção de medidas economicamente 

eficazes para evitar ou postergar danos potenciais ao meio ambiente ou à 

saúde pela utilização de produtos ou processos quando há incerteza científica 

quanto às relações de causa e efeito. 

As Avaliações de Impacto Ambiental e os Estudos de Impacto Ambiental 

são medidas tipicamente baseadas no Princípio da Precaução. As medidas 

eficazes podem variar de acordo com o grau de risco potencial de cada caso e 

devem sempre estar acompanhadas de monitoramentos e novos estudos 

continuados que vão suprindo as deficiências do conhecimento científico. 

A liberação comercial dos Alimentos Transgênicos anteriormente à 

existência desses estudos é apontada como descumprimento do Princípio da 

Precaução. 

A avaliação da real necessidade, dos benefícios e riscos, das novas 

tecnologias de produção alimentar que podem trazer danos conhecidos ou 

potenciais ao meio ambiente e à saúde humana deve levar em conta a 

existência e disponibilidade de métodos de produção e tecnologias alternativas 

tais como a Produção Orgânica ou Agroecológica. Esses modelos 

alternativos devem merecer toda atenção dos Poderes Públicos, produtores, 

trabalhadores e consumidores, pois representam formas economicamente 

eficazes de evitar ou minimizar esses riscos. 

Frente a estas várias ameaças, é necessária a ação proporcional do 

Poder Executivo, adequada e no mesmo patamar, aos riscos sobejamente 

conhecidos ou potenciais e ainda incertos. Portanto, a atribuição desta CPI da 

Segurança Alimentar, dado seu objeto, é também propor soluções, indicar 

ações e políticas para que os Poderes Executivos possam preparar-se, 

informar-se, organizar-se, enfim, envolver toda a sociedade paulista e brasileira 

e estar à altura dos desafios colocados. 

4. Conceitos, legislação aplicável e metodologia 

 

4.1. Segurança Alimentar e Nutricional 

 

A Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 – Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional – estabelece no seu “Art. 3º. A segurança 

alimentar e nutricional consiste na 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 ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.” 

O conceito de Segurança Alimentar adotado no Brasil e objeto desta 

CPI é bastante abrangente, portanto, inclui vários significados ou 

dimensões que em outros idiomas recebem denominações próprias, por 

exemplo: a dimensão da Segurança Alimentar como acesso regular e 

permanente a alimentos em quantidade suficiente é expressa no idioma inglês 

como Food Security; a dimensão da Segurança Alimentar referente à 

inocuidade e sanidade dos alimentos é expressa no idioma inglês como Food 

Safety; a dimensão da Segurança Alimentar referente às práticas alimentares 

promotoras da saúde é indicada com a expressão no idioma inglês Food 

Health. 

 

4.2. Soberania Alimentar 

 

A II Conferência Nacional de Segurança Alimentar, realizada em 

2007, adotou para o Brasil o seguinte conceito de Soberania Alimentar: “Cada 

país tem o direito de definir suas próprias políticas e estratégias de produção, 

distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito a alimentação para 

toda a população respeitando as múltiplas características culturais dos povos.” 

4.3. Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável 

 

A Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 – Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional – estabelece em seu  “Art. 2º. A 

alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à 

dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos 

consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as 

políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a 

segurança alimentar e nutricional da população. 

§ 1º. A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as 

dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. 

§ 2º. É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, 

informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à 

alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua 

exigibilidade.” 

As razões que justificam o lema escolhido para a IV Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que acontecerá de 07 a 10 de 

novembro de 2011 em Salvador-BA: “Alimentação Adequada e Saudável: 

Direito de Todos” são parte de seu Documento Orientador e permitem 

esclarecer qual o significado do termo “Direito Humano à Alimentação 

Adequada e Saudável” atualmente no Brasil: 

• necessidade de se afirmar a perspectiva de direitos e de reforçar que a 

realização do direito à alimentação requer do Estado e da Sociedade 

ações e iniciativas que não se restrinjam ao aspecto quantitativo do 

acesso à alimentação, mas também ao seu aspecto qualitativo; 

• aprovação da Emenda Constitucional n° 064/2010 que incluiu o direito 

à alimentação entre os direitos fundamentais do art. 6° da 

Constituição Federal, que requer o engajamento da sociedade na 

Campanha Nacional: “Alimentação: Direito de Todos – Faça valer”; 

• necessidade de universalização das condições de acesso à alimentação; 

• potencial de sustentabilidade dos sistemas de produção de base 

agroecológica que requer ser incorporado nas políticas públicas; 
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4.9. Legislação aplicável aos organismos transgênicos e alimentos que os 

contenham 

 

Constituição Federal (especialmente o artigo 225) 

Lei nº 8.974/95 (Lei de Biossegurança) 

Decreto nº 1.752/95 (regulamenta a Lei de Biossegurança) 

Instruções Normativas da CTNBio 

 (http://ftp.mct.gov.br/ctnbio/ctnbio.htm) 

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor, especialmente, 

artigos 6º, II e III, 9º, 31, 66) 

Lei nº 6.938/81 - Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

Lei nº 9.605/98 - Lei dos Crimes Ambientais 

Resolução CONAMA nº 01/86 

Resolução CONAMA nº 237/97 

Lei nº 9.279/96 - Lei de Patentes 

Lei nº 9.456/97 - Lei de Proteção de Cultivares 

 

4.10. Aditivos na alimentação animal (Antibióticos, Hormônios e 

Anabolizantes) 

 

Atualmente 15% da produção mundial de antibióticos é usada como 

Antibióticos Promotores de Crescimento - APCs na alimentação animal. Os 

APCs tiveram seu uso proibido definitivamente pela Comissão Européia, pelo 

Princípio de Precaução, já que seu uso traz várias preocupações, como: 

produção excessiva de bactérias Gram negativas, emergência de resistência 

cruzada entre os APC´s e os antimicrobianos de uso terapêutico, transferência 

de resistência de bactérias de origem animal para o homem. 

Foram recentemente proibidos para produção e importação, na UE, 

hormônios anabolizantes; antibióticos aditivos usados como promotores de 

crescimento, hormônios naturais e exógenos, substâncias previstas na 

Regulamentação CEE nº 2377/90, além de outras não previstas nesta lei, mas 

que contém princípios ativos não autorizados para uso em espécies produtoras 

de alimentos. 

No Brasil, conforme o Decreto Nº 6.296, de 11 de dezembro de 2007, 

são permitidos por Portarias e Instruções Normativas do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a utilização de 16 tipos de 

antimicrobianos, 17 tipos de anticoccidianos e 1 tipo de agonista na 

alimentação animal. 

Aditivos proibidos na alimentação animal e legislação correspondente: 

 

4.11. Alimentos Orgânicos 

 

A Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003 estabelece no 

“Art. 1o Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em 

que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos 

naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das 

comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a 

maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-

renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e 

mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de 

organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do 

processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 

comercialização, e a proteção do meio ambiente”. Foi regulamentada pelo Decreto nº 

4.7. Agrotóxicos 

 

De acordo com a Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 

alterada pela Lei Federal nº 9.974, de 6 de junho de 2000, agrotóxicos são 

os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 

seres vivos considerados nocivos. 

A lei dispõe sobre as atividades realizadas com agrotóxicos no território 

nacional, desde a sua produção ou importação até o destino final de seus 

resíduos e embalagens. 

As disposições dessa lei foram regulamentadas pelo Decreto nº 4.074, 

de 4 de janeiro de 2002. Outros aspectos do uso de agrotóxicos dispostos nas 

leis incluem: classificação, certificação de prestadores de serviços, transporte, 

aplicação, segurança para os trabalhadores e destino final dos resíduos e 

embalagens vazias. 

Sobre a rastreabilidade dos produtos agrotóxicos a lei definiu a 

Competência Federal - MAPA: controlar e fiscalizar os estabelecimentos de 

produção, importação e exportação de agrotóxicos bem como os produtos a 

estes relacionados; a Competência Estadual: fiscalizar o uso, o consumo, o 

comércio, o armazenamento e o transporte; e a Competência Municipal: 

legislar supletivamente sobre uso e armazenamento. 

Em 2005, o Ministério do Trabalho criou a Norma Regulamentadora de 

Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, 

Exploração Florestal e Aqüicultura, a NR nº 31, a qual estabelece os preceitos 

a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, em qualquer 

atividade da agricultura, incluindo as atividades industriais desenvolvidas no 

ambiente agrário. A NR nº 31 deixa claro os procedimentos e exigências a 

serem atendidas com relação ao uso de agrotóxicos na agricultura, tanto por 

parte do empregador como dos empregados. Aqueles que fizerem uso irregular 

de agrotóxicos podem ser punidos com multa ou mesmo prisão. 

 Os agrotóxicos podem causar três tipos de intoxicação: 

a) aguda - onde os sintomas surgem rapidamente, algumas horas após 

a exposição excessiva, por curto período, a produtos altamente tóxicos. Podem 

ocorrer de forma branda, moderada ou grave, dependendo da quantidade do 

veneno absorvido. Os sinais e sintomas são nítidos e objetivos; 

b) subaguda - ocasionada por exposição moderada ou pequena a 

produtos altamente tóxicos ou medianamente tóxicos. Tem aparecimento mais 

lento e os principais sintomas são subjetivos e vagos tais como dor de cabeça, 

fraqueza, mal-estar, dor de estômago e sonolência; 

c) crônica - caracteriza-se por ser de surgimento tardio, após meses ou 

anos de exposição pequena ou moderada a produtos tóxicos ou a múltiplos 

produtos, acarretando danos irreversíveis como paralisias e neoplasias. 

 

4.8. Organismos Transgênicos 

 

Organismo Geneticamente Modificado - OGM, é aquele cujo material 

genético (ácidos desoxirribonucléico - ADN, e ribonucléico - ARN) tenha sido 

modificado por qualquer técnica de engenharia genética, ao passo que esta, 

por sua vez, é a atividade de manipulação de moléculas ADN/ARN 

recombinante (art. 3º, inciso IV e V da Lei 8.964/1995). Moléculas de 

ADN/ARN recombinante são aquelas manipuladas fora das células vivas, 

mediante a modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou sintético que 

possam multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda as moléculas de ADN/ARN 

resultantes dessa multiplicação, considerados os segmentos de ADN/ARN 

sintéticos equivalentes aos de ADN/ARN natural (art. 3º, inciso III, da mesma 

lei). 

Organismos Transgênicos são Organismos Geneticamente Modificados 

que, em geral, receberam inserções de genes em seu ADN/ARN provenientes 

de espécies completamente diferentes de plantas ou de animais ou sintéticos. 
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raças e variedade de crescimento rápido. Baseia-se também na multiplicação 

de indivíduos geneticamente idênticos, o que acarreta variabilidade genética 

nula, e produz plantas e animais com baixa resistência a pragas e doenças. As 

plantas e animais, então, só conseguem produzir com utilização intensiva de 

fertilizantes químicos e agrotóxicos nas plantas, e antibióticos, hormônios e 

anabolizantes nos animais. Essa produção também só consegue ser colhida 

por sistemas mecanizados, pois as plantas amadurecem todas ao mesmo 

tempo. 

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib da UNICAMP afirma que a 

utilização desse “pacote tecnológico”, criado no período do Pós-II Guerra 

Mundial, gera crescente resistência de ervas invasoras, pragas e micro-

organismos. Esse modelo de produção e consumo baseado nas tecnologias da 

chamada “Revolução Verde” dos anos 60 cria um círculo vicioso, pois a 

solução para o problema da resistência consiste em abandonar o uso de 

agrotóxicos velhos e usar agrotóxicos novos, criando um mercado cativo para a 

indústria de agrotóxicos. Todas essas tecnologias constituem um “pacote 

tecnológico” patenteado e concentrado por grandes multinacionais que ficam 

em posição de comando sobre os agricultores quanto aos preços e as formas 

de produzir impedindo, por exemplo, que a produção de maior valor agregado 

seja realizada no país e forçando a exportação de matérias primas de baixo 

valor agregado. 

Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que, além do problema da 

resistência desenvolvida por plantas invasoras, animais, pragas e micro-

organismos, o modelo de produção adotado acumula crescentes problemas de 

desequilíbrio ecológico causado pela perda de biodiversidade que antes 

exercia uma função de controle natural das pragas e doenças. O mesmo se dá 

com a contaminação dos recursos naturais como o solo e a água. 

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib da UNICAMP afirma que o 

modelo se completou com a introdução da tecnologia da transgenia, 

propagandeada como uma solução para diminuir o uso de agrotóxicos. A partir 

dos anos 90, as sementes, variedades e raças passaram também a ser 

patenteadas e associadas ao uso específico de certos agrotóxicos como, por 

exemplo, o herbicida glifosato. Ocorre que, em 5 anos de uso dessa tecnologia, 

já se constatou o desenvolvimento de resistências de várias ervas invasoras 

aos herbicidas, o que é novamente solucionado pelo modelo com utilização de 

novos herbicidas, aumentado mais uma vez a dependência de agrotóxicos e os 

lucros das multinacionais e desmentindo a propaganda enganosa. 

 Élio Neves da FERAESP resume a subordinação da genética das 

plantas patenteadas ao objetivo do lucro na venda de agrotóxicos: quando se 

observa variedades de milho originais, percebe-se que a lagarta não consegue 

atacar muito, ela “não gosta” da folha “ruim” do milho natural. O milho natural 

não está preparado para a lagarta se alimentar dele. Então, conclui-se que os 

novos milhos “melhorados” foram feitos somente para a lagarta poder se 

alimentar dele, unicamente para obrigar o agricultor a comprar o veneno para 

matar a lagarta. 

 Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib da UNICAMP afirma que o 

modelo produz também enorme concentração de poder econômico e político 

nas mãos das grandes empresas multinacionais, tornando-as capazes de 

interferir nas políticas do Estado Nacional, de ignorar suas responsabilidades 

pelos custos dos estudos que deveriam comprovar a segurança de suas novas 

tecnologias ignorando o Princípio da Precaução estabelecido na nossa 

Constituição Federal e interferindo judicialmente para barrar os sistemas de 

registro, liberação, controle e monitoramento do governo. Essas grandes 

multinacionais vem também interferindo diretamente nas prioridades da 

pesquisa científica e tecnológica, inclusive perseguindo e calando 

pesquisadores que publicam resultados contrários aos seus interesses de lucro 

e influem decisivamente na linha das opiniões e informações divulgadas pelos 

meios de comunicação social.  

Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que a agricultura orgânica é uma 

das propostas economicamente viáveis que parte de um modelo alternativo de 

produção e consumo de alimentos. É uma das correntes de agricultura 

ecológica que nós temos no mundo. Existem várias correntes e tendências que 

vêm de influências de agriculturas camponesas de diversas partes do mundo. 

Basicamente, os princípios da agricultura orgânica estão, inclusive, 

estabelecidos na legislação brasileira que permite a certificação de produtos 

orgânicos, caso se obedeçam àquelas regras. 

6.323, de 27 de dezembro de 2007 que estabeleceu os procedimentos para sua 

Certificação. Alimentos Orgânicos, portanto, são aqueles que foram produzidos no 

sistema orgânico de produção. 

 

4.12. Produção Agroecológica 

 

 Conforme o GT de Agroecologia da EMBRAPA, a Produção 

Agroecológica é a produção que se apoia no conhecimento científico sobre os 

ecossistemas e na experiência dos agricultores, para manejar, desenhar e 

empreender processos de transição para agroecossistemas  e “agriculturas” 

mais sustentáveis, nos seus diversos aspectos ambientais, sociais e 

econômicos. 

 

4.13. Agricultura Familiar 

 

A Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 – que estabelece as diretrizes 

para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais, define em seu  “Art. 3º Para os efeitos 

desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural 

aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,  simultaneamente, aos 

seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar 

de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a 

fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. 

§ 2º  São também beneficiários desta Lei: 

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata 

o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o 

manejo sustentável daqueles ambientes; 

II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que 

trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total 

de até 2 ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) 

de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; 

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 

incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade 

artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; 

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 

incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira 

artesanalmente.” 

5. Diagnóstico das ameaças à segurança 
alimentar no Estado de São Paulo – Síntese dos 
depoimentos 
 

 

5.1. Ameaças relacionadas ao modelo de produção e consumo  

 

Vários dos depoimentos prestados se referiram a ameaças à segurança 

alimentar que seriam derivadas ou intrínsecas ao modelo de produção e 

consumo de alimentos adotado no país . Entre os elementos-chave do modelo 

dominante e as ameaças intrínsecas foram citados pelos depoentes: 

Delwek Mateus do MST afirma que a base do modelo é a produção 

monocultora de larga escala voltada ao mercado externo, inclusive por 

empresas estrangeiras. No caso do Estado de São Paulo, os exemplos seriam 

a cana-de-açúcar, a laranja, o eucalipto, o pinus, em outros estados, a soja. A 

produção é realizada por grandes propriedades que tendem a concentrar cada 

vez mais a propriedade da terra nas mãos de uma minoria de proprietários. A 

diminuição do espaço ocupado pela produção familiar, que é policultora, 

diversificada e voltada à produção de alimentos para o mercado interno, 

representa uma ameaça, tanto à qualidade dos alimentos produzidos (perda da 

variedade de produtos alimentares) como à quantidade de alimentos 

(necessidade de importação de alimentos de outros estados ou países);  

Delwek Mateus do MST afirma que o problema econômico, gerado por 

esse modelo é que, na medida em que o modelo concentra a terra, sobram 

trabalhadores sem acesso à terra. O modelo, então, explora a mão de obra 

barata dos trabalhadores. Aumenta muito o uso de máquinas, 

consequentemente desemprega muito. Havendo menos mão de obra no 

campo, existem condições para baixar mais o salário das pessoas e isso leva 

ao empobrecimento dos trabalhadores que dependem da agricultura. Muito 

acabam deixando a agricultura para ir morar nas cidades do interior, ampliando 

os problemas urbanos. 

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib da UNICAMP afirma que o 

modelo de produção adotado é baseado na monocultura e na utilização de 
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tecnológica baseada na semente transgênica como forma de dar sobrevida aos 

seus agrotóxicos no mercado. 

Juliana Ferreira Kosan do IDEC diz que o mercado de agrotóxicos e o 

de transgênicos é o mesmo. As mesmas empresas que são as proprietárias 

das patentes de transgênicos são também proprietárias das patentes de 

agrotóxicos. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA afirma que o Estado de São 

Paulo tem a peculiaridade de ser a sede da maior quantidade de empresas que 

produzem e comercializam agrotóxicos no Brasil, detendo 30% do volume 

comercializado no país em torno de 250.000 toneladas em 2009. Desses 

140.000 toneladas foram vendas à indústria. 

Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que a maior ameaça 

representada pelos resíduos de agrotóxicos em alimentos não está naqueles 

casos de eventos de contaminação agudas facilmente identificáveis, mas na 

longa intoxicação crônica, que é invisível e a que todos nós somos submetidos 

quando passamos anos comendo vários alimentos, e todos eles têm pequenas 

doses dessas toxinas, mas que, consumidos durante muitos anos e 

principalmente consumidos na fase placentária, quando a mulher está grávida 

ou nos primeiros anos de vida das crianças, pode ter efeitos do ponto de vista 

do sistema reprodutivo, do sistema imunológico, ao longo de toda vida adulta. 

Para grande parte dos agrotóxicos, não existe limite mínimo de resíduo ou 

dose mínima aceitável que não provoque esse tipo de efeitos. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA afirma que o registro a um 

agrotóxico no Brasil só é concedido depois de uma avaliação da eficácia 

agronômica pelo Ministério da Agricultura, dos impactos ambientais pelo 

IBAMA e da toxicologia pela ANVISA. A Lei prevê que, após concedido o 

registro, com o parecer dos três órgãos, se ficar constatado que existem riscos 

inaceitáveis do ponto de vista toxicológico e ambiental ou perda da eficácia 

agronômica é possível se fazer a reavaliação, que pode resultar em manter o 

produto, sugerir restrição de uso ou o banimento do mercado. Atualmente a 

ANVISA está reavaliando 14 princípios ativos que são carcinogênicos, 

mutagênicos, teratogênicos, que causam distúrbios hormonais, neurológicos ou 

reprodutivos. Há inclusive um PL tramitando nesta Casa de Leis de autoria do 

Deputado Simão Pedro que propõe a proibição do uso desses princípios ativos 

no Estado de São Paulo. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA diz que os resultados da 

reavaliação até agosto de 2010 foram o banimento total da Cihexatina, mantido 

até julho de 2011 apenas para a citricultura em São Paulo, a restrição de uso e 

culturas para o Fosmete, a proibição imediata em 18 estados e banimento total 

até julho de 2013 do Endosulfan, o banimento do Triclorfom e indicativo de 

banimento para o Acefato e para o Metamidofós. O Glifosato é um herbicida 

que deve ter restrições de uso, pois sua utilização tem crescido enormemente 

nos últimos anos. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA afirma que o Brasil está virando 

destino preferido de agrotóxicos proibidos nos próprios países produtores. É o 

caso da China e Taiwam, que coincidentemente, logo após aprovarem a 

proibição total do Metamidofós em seus territórios aumentaram subitamente 

suas vendas desse agrotóxico ao Brasil. Isto é, todos os estoques proibidos da 

China e Taiwan vieram parar aqui, inclusive livrando os países produtores do 

problema de sua destruição e destino final. 

Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que de fato essa situação é 

muito comum. Já houve casos que eu mesma constatei que o Brasil tinha 

importado agrotóxicos - no caso eram inseticidas para tratamento de madeira, 

que estavam proibidos nos Estados Unidos - e aí os produtores americanos 

criaram uma empresa fantasma no Brasil, a qual solicitou a importação e eles 

se desfizeram de seus estoques lá e mandaram para o Brasil. A empresa 

fantasma recebeu, e ficou-se com uma enorme quantidade desses dois 

inseticidas perigosíssimos e sem uso para eles, apenas para ficarem lá 

estocados no Paraná. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA relata o resultado das 

fiscalizações da ANVISA nas empresas produtoras e comercializadoras de 

agrotóxicos no Estado de São Paulo. Deparou-se com a triste constatação de 

que as empresas produziam os produtos agrotóxicos de forma diferente 

daquela que elas tinham obtido no registro. Muitas vezes havia alteração da 

composição qualiquantitativa das formulações. No caso da empresa Milenia, 

por exemplo, havia um desses produtos que a empresa não tinha obtido o 

Marijane Vieira Lisboa da AAO diz que uma das regras essenciais do 

sistema de produção orgânico é a não utilização de adubo, de fertilizantes ou 

de nutrientes de origem química. Permite-se apenas o adubo verde, o adubo 

orgânico de estrume animal ou o de outras plantas. Outra regra é a garantia da 

biodiversidade. Isto é, ter um pouco de cada coisa, uma enorme variedade, 

assim as pragas ficam numa quantidade pequena, há um controle que é o 

controle natural do meio ambiente, porque no meio ambiente existe de tudo e 

isso é importante porque uma espécie controla a outra. Predadores e presas 

estão sendo controlados.  

Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que a agricultura orgânica parte 

desse pressuposto, de que um alimento saudável corresponde a uma 

agricultura que utiliza os recursos naturais, que utiliza os conhecimentos 

milenares dos povos camponeses, dos povos indígenas que souberam misturar 

diversas plantas, permitir diversos habitats, a manutenção de insetos benéficos 

a agricultura, como passarinhos e outros animais, e com isso manter o 

equilíbrio. Se faz uma rotação de cultivos, de modo que aqueles cultivos que 

retiram certas substâncias, serão sucedidos por cultivos que colocam certos 

tipos de substâncias. Utilizando-se as leguminosas que fixam o nitrogênio do 

ar, etc. 

Delwek Mateus do MST afirma que a produção Agroecológica e 

Orgânica não desgasta o solo mesmo com as sucessivas colheitas e na 

verdade repõe e mantém a fertilidade. O que não se tem ainda para os 

sistemas orgânico e agroecológico de produção é suficiente investimento em 

tecnologia para desenvolver essa reposição de fertilidade de forma mais 

eficiente que possa ser aplicada em escalas maiores. Os investimentos em 

pesquisa orgânica e agroecológica são muito pequenos comparados àqueles 

do modelo convencional dominante. 

 Geraldo Papa da UNESP diz que a convivência entre os sistemas de 

produção orgânico e convencional é viável. A pesquisa em Manejo Integrado 

de Pragas veio para reduzir ao mínimo o uso de químicos, pois eles são caros 

para o agricultor e devem ser olhados pela ótica da defesa de seu ganho 

econômico. O sucesso da agricultura brasileira está calcado numa evolução do 

modelo convencional para a utilização de plantio direto que é prática 

conservacionista, integração lavoura/pecuária, rotação de culturas e manejo 

integrado de pragas, doenças e plantas daninhas.  

 

5.2. Ameaças relacionadas a alimentos contaminados por resíduos de 

agrotóxicos 

 

5.2.1. Ameaças aos consumidores 

 

Marijane Vieira Lisboa da AAO diz que o Brasil está consumindo muito 

mais agrotóxicos. E se o Brasil está consumindo, nós consumidores também 

estamos consumindo. No ano passado nos tornamos o primeiro país no mundo 

em consumo de agrotóxicos. E, considerando que o outro país que nós 

ultrapassamos é os Estados Unidos e que a área agricultável dos Estados 

Unidos é muito maior que a brasileira, a nossa proporção de agrotóxicos por 

hectare é muito maior. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA afirma que o Brasil tem 

experimentado um grande crescimento do mercado de agrotóxicos, bem acima 

da taxa de crescimento do mercado mundial de agrotóxicos. O mercado 

brasileiro era de 1,7 bilhões de dólares em 2000, passou para 6,8 bilhões de 

dólares em 2009, correspondendo a 790.000 toneladas naquele ano. Um 

crescimento de 172%, enquanto o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 

apenas 94% no mesmo período. O mercado de agrotóxicos é muito 

concentrado, apenas 13 empresas detém 90% das vendas mundiais. 

Syngenta, Bayer, Basf, Monsanto, Dow e Dupont são as seis gigantes do 

mercado. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA afirma que a cada ano fica mais 

difícil para essas empresas encontrar novas substâncias químicas com as 

características agronômicas toxicológicas e ambientais exigidas para lançar um 

novo produto. Nos anos 50 pesquisava-se 1.300 substâncias para encontrar 

um novo agrotóxico. Nos anos 90 precisa-se pesquisar 200.000 substâncias 

para encontrar um novo agrotóxico. Essa é a razão que explica porque as 

gigantes do ramo de agrotóxicos começaram a fundir-se com outras para 

cruzar as substâncias descobertas e finalmente, diante da perspectiva do 

esgotamento da matriz tecnológica dos agrotóxicos, adquiriram as grandes 

empresas de sementes e biotecnologia e desenvolveram a nova matriz 
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eram provenientes de São Paulo. Os piores desempenhos foram as culturas do 

pimentão com 80% insatisfatório, uva com 56,4%, pepino com 54,1%, morango 

com 50,8%, couve com 44,2% e abacaxi com 44,1% 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA afirma que o perfil dos 

agrotóxicos encontrados nos alimentos é bastante preocupante, pois são 

aqueles que não são autorizados para as culturas em que foram encontrados, 

são usados acima do limite máximo recomendado e são justamente os mais 

perigosos à saúde que estão já proibidos em muitos países e sujeitos ao 

processo de reavaliação pela ANVISA, que é o caso do Endossulfan, do 

Metamidofós, do Acefato. 

Isabel de Lelis Andrade Morais do CVS-SP afirma que o Programa 

Paulista de Análise Fiscal de Alimentos trabalha a fiscalização do comércio de 

alimentos. Contando com poucos recursos, o Centro de Vigilância Sanitária do 

Estado de São Paulo CVS-SP trabalha como um centro de articulação com o 

conjunto dos CVS dos Municípios. Em 15 anos de atuação, chegou a realizar 

cerca de 1.500 coletas de amostras. A metodologia é um processo de 

fiscalização clássico de vigilância sanitária onde os alimentos suspeitos são 

legalmente interditados e, se forem constatados resultados insatisfatórios, os 

produtos são destruídos e o comerciante é penalizado.  

Isabel de Lelis Andrade Morais do CVS-SP afirma que o Programa 

Paulista em 2002 analisou 43 amostras de arroz, 45 de feijão e 21 de leite e 

não encontrou resultados insatisfatórios; em 2003/2004 foram encontrados 

resultados insatisfatórios em 13 amostras de pimentão, 15 de morango e 2 de 

mamão; em 2005/2006 não foram encontrados resultados insatisfatórios, em 

2007/2008 o programa foi paralisado devido à reforma nas instalações do 

Laboratório Adolfo Lutz; em 2009 não foram encontrados resultados 

insatisfatórios e em 2010 apenas 1 amostra de laranja pera foi insatisfatório. O 

programa sofre com falta de pessoal, com fragilidades na divulgação das 

informações e dificuldades na integração de informações entre os diversos 

sistemas de entradas de dados de intoxicações como o SINITOX e o SINAN-

NET. Dentro do CVS-SP há um pequeno setor chamado SETOX que faz a 

interlocução com os Centros de Controle de Intoxicação que ficam espalhados 

pelo interior. 

Juliana Ferreira Kosan do IDEC afirma que os consumidores de 

alimentos só podem ter seus direitos garantidos, no caso de contaminação com 

resíduos de agrotóxicos, se os órgãos de Vigilância como a ANVISA e o CVS-

SP fizerem o seu trabalho. Esse controle não pode ser de nenhuma forma 

abrandado e deve ser efetivo em todas as fases do processo de produção, 

distribuição e consumo. Por isso, são extremamente importantes as etapas do 

registro e da reavaliação de produtos agrotóxicos, da definição dos Limites 

Máximos de Resíduo e da Ingestão Diária Aceitável, assim como a fiscalização 

e monitoramento do seu uso. Por exemplo, o IDEC considera injustificável que 

o Governo Federal proíba um agrotóxico para todos os estados e, por razões 

de conveniência de aproveitar os estoques de mercado, se permita sua 

comercialização apenas para o Estado de São Paulo, como é o caso da 

Cihexatina para a citricultura, permitida até outubro de 2011. Ora, se o produto 

é suficientemente perigoso para ser proibido em todos os outros estados, está 

claro que nessa decisão o interesse econômico de alguns grupos ficou acima 

do interesse da saúde pública. 

Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que, com relação aos 

agrotóxicos nós temos sobejamente informações reunidas. Só a pressão 

econômica é que pode explicar, porque as nossas autoridades andam tão 

devagar na questão de retirar grande parte desses agrotóxicos do mercado. É 

realmente injustificado. 

Juliana Ferreira Kosan do IDEC afirma que o Instituto realizou uma 

pesquisa no feijão em 2009 e constatou Endossulfan, produto proibido para a 

cultura do feijão e Clorpirifós e mais dois outros produtos acima do permitido. O 

que é muito grave, pois o feijão é de ingestão diária para muitos paulistas. O 

direito do consumidor à informação é a principal questão na questão dos 

resíduos de agrotóxicos. O direito à informação é necessário para que o 

consumidor possa escolher o que consumir, mas hoje os agrotóxicos utilizados 

nos alimentos não são visíveis nos rótulos. Ocorre uma inversão, se não se 

quer consumir agrotóxicos busca-se os alimentos que tem o selo orgânico, 

quando a responsabilidade pelo uso do produto agrotóxico no processo de 

produção e por suas consequências é dos produtores, fornecedores e 

registro, o produto foi classificado como extremamente tóxico. Depois, a 

empresa fez outra formulação, pleiteou novamente o registro, demonstrou que 

o produto era classe toxicológica três, medianamente tóxico, foi concedido o 

informe de avaliação toxicológica, ela obteve o registro, mas quando fiscalizada 

a produção que foi encontrada foi do produto agrotóxico que tinha sido 

indeferido porque era extremamente tóxico. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA continua: Situações 

semelhantes foram verificadas também em outras empresas, como por 

exemplo, na Iharabras onde haviam várias alterações de componentes, com 

formulações que tinham alterações de sete componentes na formulação e 

muitas vezes com alteração da classificação toxicológica. Os produtos, muitas 

vezes, eram mais tóxicos do que aqueles que tinham obtido o registro. O 

mesmo também aconteceu na Bayer, então esse fato independe de empresa 

ser menor ou maior. A Bayer tem fábrica no Estado do Rio de Janeiro, em 

Belford Roxo. Na fiscalização na fábrica da Syngenta em Paulínia haviam 

produtos com data de fabricação e validade alteradas, destruição total de 

etiquetas de identificação de lote, data de fabricação e validade. Então, era 

impossível saber o que era o produto. Falta de certificado de impurezas ou 

certificados sem assinaturas, a fiscalização não podia verificar se o certificado 

era válido ou não. E principalmente, também não conseguia verificar o controle 

efetivo lote a lote de quais componentes que estavam sendo utilizados dentro 

da formulação. Não era possível nem dizer se havia alteração de produtos ou 

não, pois simplesmente não havia o controle lote a lote. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA diz que na fiscalização feita na 

Basf em Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo também houve falta de 

controle de identidade das soluções utilizadas, uso de componentes com prazo 

de validade vencido, etc. O resultado dessas fiscalizações foi publicado pela 

Folha de São Paulo em 22 de março de 2010. Até março fiscalizamos essas 

empresas e contabilizamos mais de nove milhões de litros de produtos 

agrotóxicos que foram interditados por apresentarem irregularidades. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA diz que a primeira empresa que 

foi fiscalizada e que não foram encontradas irregularidades do ponto de vista 

de formulação de fabricação foi a Monsanto em São José dos Campos. A única 

irregularidade que encontrada foi a omissão de informação sobre o processo 

de produção, a empresa declarou uma coisa para a ANVISA e fazia de outra 

forma, mas nos produtos formulados não havia irregularidades. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA afirma que a seguir disso foi 

realizada outra fiscalização na empresa Dow Chemical em duas unidades 

fabris, uma em Franco da Rocha e outra em Jacareí. Lá verificou-se desde 

embalagens vazando até produtos com data de fabricação e validade 

adulteradas, por exemplo. A fiscalização foi feita em junho e se verificou que 

havia como data de fabricação como novembro, então, não se sabe há quanto 

tempo isso já vinha acontecendo. Alteração de composição, também não 

autorizada, nas formulações, ausência de controle de impurezas e etc. Nessa 

fiscalização um funcionário foi conduzido à polícia 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA afirma que a última fiscalização 

foi em novembro, na fábrica da Fersol em Mairinque, onde foi encotrado uma 

das situações mais sérias, que é a importação e fabricação de produtos sem 

registro, formulação de agrotóxico com uso de produto técnico (princípio ativo) 

sem registro. Uso de produtos vencidos há mais de cinco anos, enfim, o 

responsável técnico foi preso em flagrante e foi uma situação bastante 

complicada. Houve, inclusive, crime ambiental, as imagens que há produtos 

vazando, os locais são escuros, é produto vazando dentro do armazém, uma 

situação que nunca se havia visto igual. Inclusive, quando finalizada as 

fiscalizações a ANVISA também aciona os outros órgãos responsáveis, como 

neste caso nós encaminhamos o resultado para a CETESB e o IBAMA, para 

que tomem as providências do ponto de vista ambiental e que a ANVISA 

vislumbra como crime ambiental também. 

Letícia Rodrigues da Silva da ANVISA afirma que a ANVISA vem 

realizando o programa PARA – Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos que é feito em 26 estados, com exceção do Estado de São Paulo 

que não integra o PARA, mas informa que possui um programa próprio. No 

PARA são monitorados 234 agrotóxicos em 20 alimentos. Mesmo com a 

ausência de São Paulo do PARA são avaliadas amostras provenientes do 

Estado de São Paulo coletadas em outros estados. Foram analisadas 3130 

amostras no Brasil com resultado de 29% insatisfatório em média. Destas 355 
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 Élio Neves da FERAESP conta que as empresas paulistas geralmente 

monitoram com exames de sangue a contaminação de seus empregados por 

agrotóxicos. Mas quando é detectada uma contaminação, em determinado 

nível, a empresa afasta o trabalhador antes que ele possa manifestar sintomas 

visíveis e ele tem que encontrar uma solução pessoal para seu problema de 

saúde adquirido no trabalho estando desempregado. A situação da saúde dos 

trabalhadores é muito afetada pela utilização sem controle, indiscriminada, de 

agrotóxicos na produção canavieira. Mas também as populações das pequenas 

cidades vizinhas ao canavial compartilham dos mesmos problemas. 

Élio Neves da FERAESP denuncia, especialmente, o produto conhecido 

como Regente. Observa que o Regente mata tudo, qualquer bicho só com 

algumas gotas e fica por muito agindo. Esse produto tem sido vendido e 

utilizado cladestinamente por todo o Estado de São Paulo, sem qualquer 

controle e causando danos sérios tanto ao meio ambiente como à saúde das 

pessoas. 

Élio Neves da FERAESP destaca a questão da contaminação de 

trabalhadores por agrotóxicos em lavouras especialmente perigosas como o 

tomate e a batata, especialmente, na Região Sul do Estado, na região de 

Itapeva e Ribeirão Branco. Quando se faz algum trabalho de luta sindical, de 

fiscalização e denúncia pelo Ministério Público, a produção se desloca 

procurando outra região do Estado onde possa continuar utilizando agrotóxicos 

sem problemas com as autoridades, mas mantendo os mesmos modos de 

operação. Da Região Sul do Estado essa produção tem migrado, por exemplo, 

para São João da Boa Vista. Observa que a aquisição de agrotóxicos, mesmo 

os de altíssima periculosidade, hoje, não tem nenhum controle por parte dos 

órgãos públicos no Estado de São Paulo. O mesmo vale para a aplicação 

desses produtos. No Vale do Ribeira, viu, pessoalmente, aviões pulverizando 

bananais e diretamente sobre as casas dos trabalhadores. 

Delwek Mateus do MST afirma que os grandes produtores, que tem 

grandes áreas, para antecipar a colheita do feijão e conseguir um preço 

melhor, dessecam o feijão com herbicida. Aplicam o herbicida no feijão verde, 

amadurecendo, para antecipar a colheita do feijão. Isso deveria ser fiscalizado, 

no entanto, não é. Existem muitas práticas dessa grande agricultura que não 

levam em consideração a questão ambiental e nem mesmo a questão da 

saúde humana. 

Élio Neves da FERAESP diz que os Institutos de Pesquisa como o IAC, 

o Biológico, de Assistência Técnica como a CATI, os pesquisadores de 

Universidades Públicas, estão completamente abandonados, sucateados e 

desestimulados. São equipamentos e patrimônios científicos públicos que já 

tiveram um papel crucial no desenvolvimento da agropecuária paulista e hoje 

estão sendo completamente desvalorizados pelos Governos. 

Angelo Zanaga Trapé da UNICAMP afirma que a situação mais 

preocupante é a dos meeiros, pois eles não tem como bancar o tratamento que 

deve começar justamente pelo afastamento da exposição ao agrotóxico. O 

meeiro trabalha só, com a esposa ou um filho e depende da colheita para tirar 

sua renda, se ele se afastar significa o risco de comprometer sua renda anual. 

Na UNICAMP em oito anos foram feitas triagens em trabalhadores em campo, 

através de busca ativa de mais de 6500 pessoas. A média de exposição 

desses agricultores à agrotóxicos é de 18 anos de exposição. 20% encaixaram-

se em critérios que exigiram avaliação ambulatorial. Das 1.300 pessoas 

encaminhadas, 20% apresentam efeitos visíveis pela exposição ao agrotóxico 

e 80% sairam só com o diagnóstico de exposição de longo prazo sem 

impactos. Existem muitos problemas na informação casuística, pois não há um 

conhecimento qualificado para identificar corretamente casos de intoxicação, 

confundindo-se muitas vezes com outros efeitos e sintomas. Os municípios 

deveriam ser capacitados nessa identificação e atuar rotineiramente com busca 

ativa dos casos de intoxicação. 

José Prado Alves Filho da FUNDACENTRO afirma que a situação 

específica do trabalhador rural permite que uma parte importante do problema 

de contaminação com agrotóxicos fique, de certa, forma invisível. O Sistema do 

Ministério da Saúde, por meio do SUS, que tenta monitora o problema o SINAN 

o faz de forma indireta e passiva. O mesmo ocorre com o SINITOX que registra 

quando um Centro de Controle de Intoxicações atende algum caso.

José Prado Alves Filho da FUNDACENTRO afirma que os dados do 

SINAN mostram que o Estado de São Paulo começou em 1998 com 66 casos 

até o dado de 2007 quando o SINAN consegue enxergar somente 749 casos 

vendedores dos produtos convencionais que deveriam, portanto, trazer essas 

informações nos rótulos. 

Juliana Ferreira Kosan do IDEC diz que o Instituto como organização 

de defesa dos consumidores apoiou o trabalho da ANVISA frente às disputas 

judiciais contra empresas produtoras de agrotóxicos que tentaram barrar na 

justiça o excelente trabalho realizado pela Agência na questão das 

reavaliações. O IDEC se posicionou, até para mostrar a importância desse 

trabalho para os consumidores. Temos, portanto, uma relação excelente com a 

ANVISA. Já com o Estado de São Paulo, não temos nenhum trabalho nesse 

sentido. 

Pedro Luiz Gonçalves Serafim da Silva do MPT-MPE e do Fórum 

Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, que é uma articulação 

institucional e social coordenada pelo Ministério Público, pelos três ramos, e 

utilizando seus instrumentos normais de atuação, cobra o cumprimento da 

legislação pelos diversos Ministérios e órgãos responsáveis, tais como os 

Ministérios do Trabalho, da Saúde, do Meio Ambiente, da Agricultura, etc. O 

Fórum busca também criar um espaço de troca de experiências, informações, 

desencadeamento de ações judiciais, elaboração de sugestões de ação para 

os diversos órgãos e instituições públicas envolvidos com a questão dos 

Impactos dos Agrotóxicos, funcionando como um espaço onde a sociedade 

civil pode recorrer para denunciar, apoiar, informar-se, etc. 

Fátima Aparecida de Souza Borghi do Ministério Público Federal no 

Estado de São Paulo relata a atuação do GT de Transgênicos e Agrotóxicos 

com a confecção de Ação Civil Pública pedindo o banimento de produtos 

agrotóxicos como o Endossulfan e outros do Estado de São Paulo. Como no 

caso da Cihexatina para a Citricultura, o Governo do Estado de São Paulo foi 

um dos que mais lutou para que fosse ampliado o prazo de permissão do 

Endossulfan, para que fosse estendido até 2013. A atuação do Ministério 

Público, preocupado com a contaminação de agrotóxicos na merenda escolar 

resultou que vários Municípios (pequenos) aprovaram leis proibindo o 

fornecimento de merenda escolar contendo transgênicos ou agrotóxicos. 

 

 

5.2.2. Ameaças aos trabalhadores na cadeia de produção e distribuição 

 

Élio Neves da FERAESP afirma que os trabalhadores rurais que 

aplicam os agrotóxicos ou são obrigados a conviver com eles por força do seu 

trabalho sofrem um problema muito maior que o consumidor urbano, pois os 

agrotóxicos afetam o trabalhador tanto como uma questão de saúde do 

trabalho e como também uma questão de saúde pública pela ingestão de  

alimentos contaminados com resíduos. 

 Élio Neves da FERAESP diz que na citricultura os trabalhadores são 

obrigados a passar por um banho, uma “chuveirada” de produto agrotóxico, ao 

sair do ônibus, no frio, pelas 6:30h da manhã. As empresas não disponibilizam 

receituário agronômico, não informam que tipo de produto está sendo aplicado 

sobre o trabalhado e quais as doses de exposição máximas recomendadas. É 

a preocupação com a defesa sanitária do pomar, para evitar trazer doenças 

dos pomares vizinhos, mas nenhuma preocupação com as doenças que 

podem acometer os trabalhadores. 

 Élio Neves da FERAESP afirma que no trabalho nos pomares da 

citricultura paulista nenhuma empresa respeita, ou informa, o período de 

carência que deve ser observado após a aplicação de agrotóxicos, antes que o 

trabalhador possa se movimentar de novo dentro do pomar.  

 Élio Neves da FERAESP diz que na agroindústria canavieira se passou 

a programar intensamente a pulverização de agrotóxicos maturadores. 

Somaram-se mais agrotóxicos aos herbicidas já usados em grande quantidade 

e aos inseticidas e fungicidas. Como os maturadores são usados quando o 

canavial já está alto, não há como usar trator para aplicar. Então, são lançadas 

maciças quantidades desses maturadores por avião, que lavam os 

trabalhadores no campo, os cursos d’água, tudo que estiver perto, inclusive 

plantações de alimentos, roças de hortaliças de pequenas propriedades. 

Estamos preocupados porque aqui também não observamos nenhum controle, 

nenhuma informação à sociedade ou aos trabalhadores sobre que tipo de 

produto está sendo aplicado sobre eles, quais as doses máximas de exposição, 

etc. 
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resistência por parte das pragas e dos microorganismos e tem chegado já a um 

ponto que não tem mais solução. O fato é que os seres humanos estão ficando 

com essa “conta” e o meio ambiente está ficando com essa “conta”. 

O Deputado Ed Thomas levantou a questão dos abrigos para a correta 

destinação das embalagens de agrotóxicos. Relatou que muitas Prefeituras e 

Casas da Agricultura do interior informam que não tem para onde mandar as 

embalagens, que não há uma estrutura pública adequada à quantidade de 

embalagens que chega nas Prefeituras. Mas pergunta sobre a estrutura de 

descarte destas embalagens da grande indústria canavieira ou citricultora. Para 

onde vão as embalagens dessas milhares de toneladas de agrotóxicos 

utilizados todos os anos o Estado de São Paulo? É preciso verificar se isto está 

sendo corretamente fiscalizado pelos órgãos responsáveis. 

 

 

5.3. Ameaças relacionadas a alimentos com ingredientes transgênicos 

 

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib da UNICAMP afirma que a 

tecnologia transgênica significa um novo momento das relações entre as 

multinacionais detentoras das patentes do pacote tecnológico da “Revolução 

Verde” e a agricultura brasileira. Até 1995 os países centrais tinham uma 

espécie de acordo não escrito onde eles ficavam com as patentes das 

máquinas, adubos, agrotóxicos e outros químicos e os países da periferia 

poderiam desenvolver suas próprias sementes, cultivares e raças. A tecnologia 

transgênica significou que, a partir de então, tudo estaria patenteado nas mãos 

das multinacionais, as máquinas, os adubos, os agrotóxicos e as sementes. 

Esse fato tem implicações sobre o controle da produção de alimentos, 

implicações políticas que interferem na soberania dos países periféricos que 

não participam mais do domínio de qualquer parte do pacote tecnológico. 

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib da UNICAMP diz que os 

organismos transgênicos são resultados da implantação genética pela técnica 

do DNA/RNA recombinante de duas novas funções para as plantas: a primeira 

é adquirir resistência a um herbicida específico patenteado; a segunda é 

transformar a planta em planta-veneno matando as pragas e micro-organismos 

através de uma toxina que passa a circular em sua própria seiva. 

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib da UNICAMP afirma que a 

inserção de um gene de espécie estranha para produzir essas novas funções 

demanda também a utilização de genes “marcadores” que ajudam a “colar” o 

gene alienígena no DNA/RNA da planta viva. Esses genes são derivados de 

vírus de estrutura genética muito parecida com a do HIV e da hepatite B. É 

razoável supor que exista o risco destes “marcadores” virem a produzir 

alterações que tornem essas doenças muito mais letais. No filme “O Mundo 

segundo a Monsanto” fica claro que a preocupação dos cientistas que estudam 

a cura do câncer é que já se sabe que uma das causas gerais do câncer é o 

aumento da instabilidade da estrutura do DNA/RNA que por sua vez aumenta a 

chance do surgimento de mutações deletérias. Ora, não é só o gene alienígena 

inserido numa planta de espécie distante que é o problema. A própria técnica 

do DNA/RNA recombinante tem por si só o efeito de aumentar enormemente a 

instabilidade da estrutura do DNA/RNA e produzir reações que levam ao 

aparecimento de diversas doenças e com mais probabilidade ao câncer. 

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib da UNICAMP diz que o problema 

da ameaça que os transgênicos representam para a Segurança Alimentar está 

no absoluto desrespeito das multinacionais de agrotóxicos/transgênicos pelo 

Princípio da Precaução, já que, a elas deveria caber o custo de realizar as 

pesquisas e apresentar os resultados conclusivos pela segurança da utilização 

comercial de seus dos organismos transgênicos patenteados, e não à 

Sociedade que busca defender-se de um inimigo ainda não conhecido em toda 

a sua força destruidora. 

Marijane Vieira Lisboa da AAO coloca que com relação aos 

agrotóxicos, há uma enorme massa de informações que está absolutamente 

documentada. Mesmo aqueles que demoraram mais para ser entendidos, por 

exemplo, os poluentes orgânicos persistentes, os organoclorados, os 

organofosforados, nos anos 70, já começaram a aparecer nas pesquisas 

mostrando a relação entre eles e o câncer e os danos ao sistema reprodutivo. 

No caso dos agrotóxicos aplica-se o Princípio da Prevenção. 

de intoxicação. No caso do SINITOX que é o Sistema ligado aos Centros e que 

também recebe informação indireta, também São Paulo começou em 85 com 

1.036 casos e chega em 2006 com 5.842 casos registrados nestes 33 Centros 

que existem no Estado de São Paulo. Mas este é um tipo de informação 

indireta, passiva, recebida através do registro de um evento, não é uma 

vigilância ativa de ir ao campo e conseguir descobrir. E tem a ver também com 

o registro de intoxicações agudas. Os efeitos crônicos das doenças que 

eventualmente vão acontecendo ao longo do tempo e que muitas vezes tem 

uma sinergia com outros contextos, etc., são ainda mais invisíveis. Esse caso  

não são vistos por nenhum destes dois Sistemas. 

José Prado Alves Filho da FUNDACENTRO afirma que é possível se 

estimar as mortes totais por ano no Brasil por intoxicações de agrotóxico em 

torno de 3.000 mortes por ano, utilizando-se alguns indicadores da 

Organização Mundial de Saúde e outros dados disponíveis. 

 

 

5.2.3. Ameaças ao meio ambiente 

 

José Prado Alves Filho da FUNDACENTRO afirma que o grande 

trabalho que alertou a sociedade para os perigos invisíveis dos agrotóxicos foi 

o livro “Primavera Silenciosa” de Rachel Carlson em 1962. Ela estudou a 

cadeia alimentar e descobriu que o DDT diluído na água do mar em 0,000003 

ppm era absorvido pelo plâncton, que era comido pelos peixes, que finalmente 

eram comidos pelos pássaros. O DDT ia se concentrando cada vez mais em 

cada estágio da cadeia alimentar, de forma que quando chegava nos pássaros 

ele estava diluído em apenas 25 ppm e causava estragos nos ovos e 

problemas de reprodução. Desde essa época, ficou-se sabendo que a 

contaminação pelos agrotóxicos no ambiente pode ser invisível, quase 

indetectável, mas ao longo do tempo podem se manifestar seus efeitos 

danosos. 

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib da UNICAMP quando 

dependemos dos agrotóxicos aplicados na lavoura para que as colheitas 

ocorram, é preciso lembrar que mais de 99,9% do veneno não alcança a praga-

alvo. É um banho dado em toda a lavoura, às vezes até por avião, e com esse 

banho, é garantido que uma praga vai ter a sua parte. Ou seja, não houve 

nessa tecnologia nenhuma preocupação com o impacto no ambiente, o 

impacto na fauna ou na biota não-alvo e o impacto no homem, seja produtor, 

seja consumidor. E não há até hoje essa preocupação. 

 Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que com uso de agrotóxicos o 

solo está sendo contaminado e nós estamos cada vez mais reduzindo a 

biodiversidade agrícola. O uso de agrotóxicos vai eliminar não só aquelas 

pragas que são as pragas-alvo, mas também aquelas que são as predadoras 

daquelas que nós queremos eliminar. Assim, a razão do uso dos agrotóxicos, é 

justamente uma agricultura já desequilibrada do ponto de vista da sua 

tecnologia. 

 Élio Neves da FERAESP afirma, por exemplo, que na citricultura 

paulista, que é extremamente importante para a nossa Economia, há uma 

escala de produção de utilização extensa, muito intensiva de agrotóxicos, 

contudo, isso não tem demonstrado resultados concretos na defesa sanitária 

da citricultura. Tanto que se observa enormes problemas econômicos, com 0 

avanço continuado do chamado Cancro Cítrico, com o avanço de outras 

doenças na citricultura.  

Élio Neves da FERAESP relata que a citricultura muitas vezes acaba 

mudando de região, até na busca de ambientes mais saudáveis para a sua 

produção. No caso de Bebedouro, por exemplo, a região de Bebedouro, 

Barretos, onde a citricultura sofreu um abalo significativo das questões 

sanitárias, não foi só uma questão de preço, foi uma questão realmente de 

saúde da citricultura, do esgotamento do ambiente, e o que ocorre como 

solução econômica para esse problema tem sido a mudança de região. Então a 

citricultura vai envenenar outra área porque na região original tudo o que for 

utilizado para combater já não tem como funcionar mais. 

Élio Neves da FERAESP afirma que nestas regiões abandonadas 

restou apenas os problemas ambientais profundos e uma população 

extremamente carente, problemas de saúde graves e o uso continuado e  

indiscriminado dos agrotóxicos. Esse manejo quase que exclusivamente por 

meio de produtos químicos obviamente tem levado a um processo de maior 
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Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que o fato da nossa Comissão 

Técnica Nacional de Biosegurança CNTBio achar que não é necessário fazer 

estudos de impacto ambiental, que não é necessário fazer estudos de saúde, e 

quando ela aprovou o primeiro milho transgênico, tanto a ANVISA, órgão 

encarregado da Vigilância Sanitária, quanto o IBAMA, o órgão encarregado do 

Meio Ambiente, eles apresentaram recurso, pedindo que se examinasse 

novamente o caso, porque não havia sido feito estudos de segurança do 

alimento e nem estudos de biossegurança. O recurso foi rejeitado pela Casa 

Civil avaliando que a CTNBIO, essa Comissão composta por técnicos era 

soberana para decidir tudo a respeito desse assunto. 

Marijane Vieira Lisboa da AAO coloca que CTNBIO está constituída 

por pessoas com título de doutorado, cuja maioria se constitui de especialistas 

em biotecnologia e interessados diretamente em seu desenvolvimento. Há 

poucos especialistas em biosegurança, capazes de avaliar riscos para saúde e 

para o meio ambiente. 

 Marcelo Menossi da UNICAMP se manifesta no sentido oposto 

afirmando que a lei de biossegurança do Brasil é uma das mais avançadas, 

que a CNTBio é formada por inúmeros especialistas destacados, que o 

processo de liberação é rigoroso permitindo a qualquer um conhecer e debater 

as razões e justificativas apresentadas pelas empresas, que após as decisões 

da Comissão são os Ministros que de fato liberam o produto, concluindo que é 

absurdo pensar que pessoas com tamanha responsabilidade tenham cogitado 

liberar organismos transgênicos sem os devidos testes ambientais necessários. 

 Marcelo Menossi da UNICAMP afirma que o que foi liberado de 

transgênicos no Brasil já era consumido como transgênico em outros países, 

que nunca houve um caso sequer de qualquer tipo de intoxicação derivada de 

consumo de alimento transgênico, que a maioria dos cultivares transgênicos 

reduzem o uso de herbicidas. Que a FAO entende que não há 

incompatibilidade entre a utilização de transgênicos e as práticas 

ambientalmente corretas. E que 25 Prêmios-Nobel assinaram manifesto a favor 

da tecnologia transgênica. 

 

5.4. Ameaças relacionadas a alimentos contaminados por outros agentes 

prejudiciais à saúde 

 

Élio Neves da FERAESP afirma que, pela condição que o Estado de 

São Paulo tem de atuar com brilhantismo porque ele dispõe de órgãos, 

equipamentos, ele não precisaria criar muita coisa nova, sendo só necessário 

ativar efetivamente o que ele tem e criar sistemas de controle. Obviamente que 

os profissionais estão soltos, e os Conselhos de Engenharia fazem pouco 

controle de como os agrônomos, os veterinários, etc., estão utilizando estes 

produtos tais como os antibióticos, hormônios e anabolizantes no frango.  

Élio Neves da FERAESP diz que, infelizmente, constata outro absurdo 

ainda no interior de São Paulo, que vê isso com frequência, que o gado está 

sendo alimentado com cama de frango, quando sabidamente isso é proibido. 

Gado sendo alimentado com cama de frango é um absurdo porque tem 

transmissão de doenças, o risco da vaca louca, etc. A lei está aí, é proibido, o 

Ministério da Agricultura proíbe, tem toda uma campanha para proibir isso, mas 

entre comprar uma ração cara e comprar uma cama de frango para dar para o 

gado, o produtor acaba comprando a cama de frango. E não tem uma 

fiscalização agropecuária do ponto de vista sanitário. Esse problema é muito 

pouco enfrentado na nossa agricultura paulista. 

Élio Neves da FERAESP relata que fez uma visita a trabalhadores e 

quando os trabalhadores narraram que os frangos que morrem viram ração 

para os outros frangos comerem, e é efetivamente o que acontece, os frangos 

que morrem viram ração para os outros frangos comerem para depois serem 

consumidos pela população. Várias pessoas que presenciaram esses fatos 

nunca mais quiseram comer frango. Outro absurdo que vemos é o boi 

comendo as fezes do frango. Não se precisa nem discutir se o frango está 

comendo hormônio, antibiótico, basta verificar que no Estado de São Paulo o 

boi está comendo frango morto. Porque isso foi visto por nós. 

Shirley Aparecida Garcia Berbari do ITAL afirma que existem vários 

contaminantes perigosos de alimentos que não são agrotóxicos nem 

transgênicos, mas micro-organismos patogênicos que crescem em 

Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que, no caso dos transgênicos, 

não. Não é que não haja pesquisas já apontando vários casos. Há sim 

bastante, mas temos muito menos do que temos com os agrotóxicos, pois é um 

fenômeno novo, uma tecnologia nova, pouco conhecida e não há governo que 

esteja empreendendo uma pesquisa sistemática como deveria empreender, e 

há muito menos interesse ainda em pesquisas desse tipo da parte das 

empresas que lançam esses produtos no mercado. No caso dos transgênicos é 

o caso do Princípio da Precaução. Deveria ser suspensa sua liberação 

comercial até que um grande número de estudos e pesquisas eventualmente 

mostrasse resultados que começassem a desfazer as dúvidas quanto aos 

potenciais riscos à saúde e ao ambiente. 

Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que os transgênicos não foram 

testados como deveriam antes de serem liberados comercialmente. Um 

remédio não é introduzido antes de ser testado longamente entre animais e 

depois entre seres humanos voluntários e depois de algum tempo ele é 

liberado no mercado. Jamais tivemos um procedimento desses para 

transgênicos em nenhum lugar do mundo. O planeta foi transformado num 

grande laboratório. Somos todos cobaias de empresas cujo objetivo único é o 

lucro. A entrada dos transgênicos no país, no caso a soja nos anos de 

2003/2004, foi justificada como que levaria a uma redução no consumo de 

agrotóxicos. 

Marijane Vieira Lisboa da AAO continua dizendo que aconteceu 

justamente o contrário, as espécies invasoras foram adquirindo resistência, 

então se usa cada vez mais herbicida. Não se usa só esse que é o Glifosato 

que a Monsanto desenvolveu, como também se recorrem aos velhos 

agrotóxicos, muito piores, porque só eles agora estão fazendo efeito para 

poder eliminar as ervas invasoras que estão se tornando mais resistentes. E o 

famoso argumento de que se aumenta a produtividade, não tem a menor base 

e nem as empresas fazem mais essa propaganda porque elas sabem que não 

podem fazer propaganda enganosa. Isso só serve para os incautos que não 

estão entendendo o que falam, porque já existem provas que a produtividade é 

igual ou pior. 

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib da UNICAMP deixa três 

exemplares do Livro “Roleta Genética” de Jeffrey M. Smith, um cientista 

americano que traz 65 riscos já documentados dos alimentos transgênicos à 

saúde, além disso, deixa com a CPI da Segurança Alimentar três exemplares 

do vídeo “O Mundo segundo a Monsanto” da jornalista francesa Marie-Monique 

Robin, que traz amplamente os dados do problema da interferência direta das 

grandes multinacionais nas políticas de registro, liberação e avaliação destas 

novas tecnologias dos Estados Nacionais. 

Marijane Vieira Lisboa da AAO afirma que a Monsanto interfere na 

realização de pesquisas intimidando e perseguindo cientistas que produzem 

resultados que desafiam seus interesses comerciais. O objetivo da empresa, 

então, é justamente ganhar dinheiro com sementes que necessitam de mais 

agrotóxicos, com todos os riscos que isso pode implicar para a Segurança 

Alimentar  e para a Soberania Alimentar. 

Marijane Vieira Lisboa da AAO diz que o governo do Paraná fez um 

estudo o ano passado e constatou que boa parte do milho que os agricultores 

haviam plantado, considerando que não era transgênico, havia se transformado 

em transgênico. A tendência é, no longo prazo, desaparecerem as variedades 

não transgênicas. Isso significa perder conhecimentos, experiências, 

variedades. E na natureza, quando se perde diversidade, se perde para 

sempre. Nós somos capazes de destruir. Nós nunca fomos capazes de criar 

diversidade biológica. Isso foi um processo que o planeta precisou de milhares 

de anos para chegar às diversas espécies e variedades. 

Delwek Mateus do MST diz que há o problema dos transgênicos e da 

semente estéril, que está ligada a questão da assistência técnica. O técnico 

orienta o agricultor a ir comprar a semente lá na loja, só que ele vai comprar 

uma semente transgênica ou estéril que depois não vai reproduzir. Então ele 

tem que comprar a semente todo ano. Porque isso? Essas lojas mercantilizam 

uma mercadoria que é produzida na indústria. Então toda vez que você 

precisar adquirir semente, você vai ter que comprar lá da indústria. Isso está 

relacionado à soberania alimentar, porque a produção da semente de 

alimentos hoje depende da indústria. 
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conseqüências o cada vez maior e mais preocupante consumo de alimentos 

não-saudáveis e inadequados. 

Renato Sérgio Jamil Maluf afirma que segundo o Ministério da Saúde, 

50% das mortes no país ocorrem por doenças crônicas não transmissíveis, 

como diabetes, obesidade e infarto, que já representam 69% dos gastos do 

Sistema Único de Saúde (SUS). É uma situação que envolve dois dos mais 

elementares direitos da pessoa - o direito à saúde e o direito à alimentação 

adequada - direitos esses que são inalienáveis e se constituem obrigação do 

Estado e compromisso de todos que desejam uma sociedade mais ética, um 

comércio de alimentos mais justo e um ambiente sustentável e saudável. 

Sinésio Jorge do CONSEA-SP afirma que 75% dos gastos com as 

doenças crônicas não transmissíveis poderiam ser evitados com exercícios e 

alimentação adequada. Gasta-se 69% da verba da Saúde para remediar essas 

doenças, mas em programas de prevenção, de educação alimentar, de 

melhoria do acesso da população às FVL, frutas, verduras e legumes que são 

caras para os pobres, gasta-se zero. Educação alimentar, pra valer, implica no 

atendimento ao direito do consumidor à informação, à informação sobre o que 

tem no alimento que ele está levando para casa, se tem contaminantes, 

resíduos tóxicos, ou aditivos químicos, quanto tem de sal, açúcar e gordura 

trans. 

Sinésio Jorge do CONSEA-SP afirma que prevenir é muito mais barato 

que remediar, mas não é tão fácil, exige muita cooperação e transversalidade 

entre as instituições O CONSEA-SP precisa ser mais atuante. Nos últimos 

anos avalia que foi péssimo. Se tivesse que dar uma nota da atuação do 

CONSEA, do qual é seu Secretário Executivo, daria uma nota bem baixa. 

Avalia que foi muito ruim a atuação do CONSEA por conta dessas dificuldades 

de cultura. Uma cultura que vê só o lado da oferta do produto, da produção e 

não vê pelo lado do consumo também. Mesmo assim, avalia que o CONSEA-

SP conseguiu fazer uma cartilha de educação alimentar e articular 357 

municípios para o treinamento em educação alimentar. 

Vera Maria de Holanda Mollo da FMU relatou a experiência do Centro 

de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do município 

de São Vicente que vem desenvolvendo trabalhos na Baixada Santista, 

especialmente com atendimento a gestantes e capacitação de adolescentes de 

baixa renda para trabalho no setor alimentar. Relatou que depois que o 

CONSEA-SP foi para a Secretaria da Agricultura e Abastecimento houve um 

esfriamento da mobilização estadual, mas que existem Centros atuantes como 

é o caso do CRSANS de São Vicente. 

No documento do CONSEA Nacional denominado “RELATÓRIO 

BRASIL – AVANÇOS E DESAFIOS NA IMPLEMENTÇÃO DO DIREITO 

HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA (DHAA) NO BRASIL”  é informado 

que o CONSEA-SP tem existência formal, mas não é reconhecido pela 

sociedade civil atuante na área no Estado, sendo o único CONSEA Estadual 

que não dialoga com o CONSEA Nacional e que não participa do Conselho de 

Presidentes de Conselhos Estaduais de SAN. Além disso, o Estado de São 

Paulo está atrasado em todas as etapas da implementação da 

institucionalidade para a exigibilidade do DHAA.  Não tem Lei Orgânica 

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, não formou Comissão de 

DHAA, não tem uma Câmara Inter-Secretarial de SAN e não acompanha o 

trabalho dos Conselhos Municipais de SAN. 

6. Propostas e Recomendações para evitar e 
minimizar as ameaças à segurança alimentar no 
Estado de São Paulo 
 

 

6.1. Propostas e Recomendações para o Poder Executivo Federal 

 

• Encaminhar Ofício à Presidenta da República a fim de que sejam 

revistas as atribuições, a composição, os procedimentos e os objetivos 

estratégicos da CNTBio visando dar efetividade ao Princípio da 

Precaução; 

temperaturas ambientes e que causam intoxicações graves se os alimentos 

não forem corretamente cozidos ou processados, seja na indústria ou nas 

cozinhas, por exemplo, o botulismo, a salmonelose, a estafilococose, a 

contaminação por escherichia coli, e outros. Nesse caso a ação do Estado 

deve se voltar mais ao apoio e transferência de tecnologia para o pequeno e 

médio empresário do setor alimentar, pois a grande indústria já resolveu estes 

problemas. 

 

5.5. Ameaças relacionadas à predominância da alimentação não-saudável 

 

 Walter Belik da UNICAMP afirma que os hábitos de consumo não são 

resultado de livres escolhas individuais, mas de estruturas econômicas, sociais, 

culturais e políticas que determinam quais escolhas estão ao alcance de 

determinada parcela da população em determinada sociedade ou região. 

Assim, por exemplo, os pobres gastam grande parte de sua renda com 

alimentação, algo como 40%. Já nas famílias ricas, o gasto com alimentação 

fica como algo em torno dos 10% da renda da família. Devido a essas 

imposições os pobres só podem escolher alimentos mais baratos, tendendo a 

comer mais alimentos in natura e minimamente processados. Já os ricos, 

podem escolher com mais liberdade, mas acabam comendo mais alimentos 

industrializados que são mais caros e fazendo mais refeições fora do domicílio. 

Por isso, as ameaças decorrentes de uma alimentação não-saudável, com 

excesso de alimentos industrializados geralmente atingem primeiro as 

camadas mais ricas mas vão se espraiando por toda a sociedade com o maior 

acesso dos pobres aos alimentos industrializados e à alimentação fora do 

domicílio, acarretando com isso, a expansão das doenças crônicas não 

transmissíveis causadas pela alimentação não-saudável. 

Carlos Augusto Monteiro da USP afirma que, do ponto de vista do 

consumo de alimentos, o problema do modelo atual é o aumento crescente das 

doenças crônicas transmissíveis que não está associado à forma de escolher 

os alimentos adequados, nem à forma de balancear corretamente os nutrientes 

na dieta, mas o grande problema, a causa mesma, dessa epidemia de 

obesidade, diabetes e hipertensão é o consumo excessivo de alimentos 

ultraprocessados, justamente os alimentos mais lucrativos, produzidos por 

grandes multinacionais dos alimentos e que recebem as maiores verbas de 

publicidade e marketing.  

Carlos Augusto Monteiro da USP afirma que a matéria-prima típica 

desses alimentos, aqui denominados ultraprocessados, são ingredientes já 

refinados e de baixo valor nutricional — como óleos, gorduras, farinhas, amido, 

açúcar e sal — acrescidos de conservantes, estabilizantes, flavorizantes e 

corantes. Em face de sua condição de alimentos prontos, é comum que sejam 

consumidos isoladamente ou acompanhados de outros alimentos do mesmo 

grupo: por exemplo, pães, embutidos, biscoitos e refrigerantes.

Carlos Augusto Monteiro da USP diz que o conteúdo excessivo de 

açúcar, gorduras e sal não é a única característica nociva à saúde dos 

alimentos ultraprocessados. Esses alimentos tendem a apresentar também alta 

densidade energética (grande quantidade de calorias por volume de alimento) 

e escassez de fibras, características que, comprovadamente, aumentam o risco 

de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e mesmo de certos tipos de 

câncer. Isso decorre do uso lucrativo pela indústria de matérias-primas 

altamente refinadas (açúcar e gorduras) que conferem sabor, para obter 

alimentos prontos para o consumo e com grande prazo de validade. 

Carlos Augusto Monteiro da USP diz que devido à sua alta 

lucratividade, as indústrias de alimentos ultraprocessados estão desenvolvendo 

pesadas estratégias de marketing para atrair e fidelizar o consumidor infantil e 

o consumidor de baixa renda, com embalagens econômicas, usando novos 

canais de comercialização como venda porta a porta e vendedores recrutados 

na própria comunidade. O aumento da renda dos pobres e o barateamento dos 

alimentos ultraprocessado pela indústria cria as condições para uma “bomba”, 

uma explosão da obesidade, da hipertensão e da diabetes. A medida mais 

eficaz para desarmar esta “bomba” das doenças da alimentação não-saudável 

é a garantia do acesso da população aos alimentos frescos (frutas, verduras e 

legumes, etc.) e minimamente processados atrás de fortes políticas de apoio à 

produção e abastecimento e do barateamento de seus preços. 

 Renato Sérgio Jamil Maluf Presidente do CONSEA assim se 

posicionou a favor a regulamentação restritiva da publicidade de alimentos de 

alto teor de sódio, açúcar e gorduras dirigida às crianças no Brasil: No Brasil, 

as crianças passam em média cinco horas diante da televisão, meio de 

comunicação no qual 10% das propagandas são de alimentos; entre estes 

alimentos, 72% são produtos que possuem elevados teores de sal, açúcar e 

gorduras, ou seja, alimentos não-saudáveis. O hábito assíduo de assistir 

televisão acaba exercendo grande influência sobre outros hábitos de crianças, 

jovens e adolescentes, revelam estudos científicos, sendo uma das 
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• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que reserve 

recursos para garantir a participação social e o engajamento do Poder 

Público nas Etapas Municipal, Estadual e Nacional da IV Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar, na qual se discutirá o primeiro Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do país, e que também 

dê especial atenção ao Encontro de Segurança Alimentar, População 

Negra e Comunidades Tradicionais do Estado de São Paulo; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo o banimento 

imediato dos produtos agrotóxicos já proibidos em outros estados 

recuperando a prioridade para o direito à Saúde Pública; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo a Inclusão do 

Estado de São Paulo no Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos – PARA, adotando a mesma metodologia já definida para o 

restante do país; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que dote de 

infraestrutura adequada, técnicos capacitados e planejamento com 

informações cruzadas, os órgãos responsáveis pela fiscalização da 

produção, comercialização e uso de produtos agrotóxicos e alimentos 

transgênicos, pelo monitoramento da presença de resíduos em 

alimentos, na água e no meio ambiente e pela aplicação das Leis e 

Normas de controle, tais como o Receituário Agronômico e outras, 

especialmente, tendo em conta as novas atribuições do CVS-SP 

decorrentes da LEI Nº 14.274, de 16 de dezembro de 2010 que dispõe 

sobre a rotulagem de alimentos transgênicos e dá outras providências; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo a ampliação do 

escopo, da frequência de coletas de amostras e da abrangência do 

Programa Paulista de Análise Fiscal de Alimentos, bem como, dotá-lo de 

infraestrutura adequada para a ampla divulgação aos seus resultados, 

de forma fácil, clara e dirigida ao consumidor, principalmente, com 

informações sobre o produtor e o ponto de venda dos produtos com 

problemas de resíduos de agrotóxicos em alimentos; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que encarregue o 

CVS-SP dos estudos e análises visando o banimento de agrotóxicos no 

Estado de São Paulo; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que proceda a 

internalização na Legislação e nas Normas Estaduais das Convenções 

Internacionais das quais o Brasil é signatário, especialmente, a 

Convenção de Roterdam e a Convenção de Estocolmo; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que crie e 

implemente um Sistema de Informação e Monitoramento sobre a 

Produção, Comércio e Uso dos Produtos Agrotóxicos no Estado de São 

Paulo com dados sobre os princípios ativos, as quantidades, os locais, 

épocas e culturas de uso, o atendimento ás normas e procedimentos 

técnicos de uso, etc. e disponibilizar amplamente as informações; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que capacite a Rede 

Estadual de Saúde na busca ativa, na identificação correta e na 

 

• Encaminhar Ofício à Presidenta da República a fim de que proíba a 

importação de produtos agrotóxicos que sejam proibidos em seus 

próprios países produtores ou nos países exportadores; 

 

• Encaminhar Ofício à Presidenta da República a fim de que regulamente 

a publicidade de alimentos com altos teores de açúcar, sódio e gorduras 

dirigidas ao público infantil, especialmente, pelas redes de televisão; 

 

• Encaminhar Ofício solicitando informações à ANVISA sobre os 

agrotóxicos banidos em outros Estados e permitidos em São Paulo; 

 

 

 

6.2. Propostas e Recomendações para o Poder Executivo Estadual, a 

serem enviadas ao Governador do Estado por meio de Indicações 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que regulamente a 

LEI Nº 12.283, de 22 de fevereiro de 2006 que institui a Política de 

Combate à Obesidade e ao Sobrepeso – “São Paulo Mais Leve”, 

apresentando a proposta de Regulamentação à Sociedade Civil 

estimulando a contribuição e o envolvimento de todos os cidadãos; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que regulamente a 

LEI Nº 14.274, de 16 de dezembro de 2010 que dispõe sobre a 

Rotulagem de Alimentos Transgênicos e dá outras providências; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que vincule o 

CONSEA-SP diretamente ao Gabinete do Governador dotando-lhe de 

prioridade política, visibilidade e capacidade de articular ações e 

coordenar programas no âmbito do Poder Executivo Estadual; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo a reestruturação do 

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 

CONSEA-SP dotando-o de infraestrutura administrativa, financeira e 

técnico-científica adequada, ampliando sua composição para que seja 

aberto à participação dos diversos setores sociais, da sociedade civil 

organizada, da comunidade científica, da iniciativa privada, dos órgãos 

do Poder Público para que possa mobilizar e envolver a sociedade 

paulista; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que crie uma 

Câmara Inter-Secretarial de Segurança Alimentar para articular e 

coordenar as ações das diferentes Secretarias, órgãos e instituições no 

âmbito do Poder Executivo Estadual; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que promova a 

Integração plena do Estado de São Paulo na nova institucionalidade da 

garantia e efetividade do Direito Humano à Alimentação Adequada e da 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional; que retome 

urgentemente o diálogo com o CONSEA Nacional e a participação no 

seu Conselho de Presidentes de Conselhos Estaduais; 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que encaminhe a 

esta Casa de Leis Projeto de Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional do Estado de São Paulo; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que elabore o Plano 

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o qual deverá ter como 

um de seus itens o monitoramento anual das ameaças à Segurança 

Alimentar levantadas por esta CPI, e o balanço das ações 

implementadas para evitá-las, postergá-las ou minimizá-las; 
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

 

 SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

PRESIDENTE: DEPUTADO BRUNO COVAS - PSDB 

 

 

09/11/2010 

 

 

 

 

comunicação adequada dos casos de intoxicação aguda, subaguda ou 

crônica por produtos agrotóxicos; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que crie uma 

Comissão Inter-Secretarial de Articulação de Ações de Controle dos 

Impactos do Uso dos Agrotóxicos no Estado de São Paulo, envolvendo 

a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, a Secretaria do Meio 

Ambiente, a Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho, as 

Universidades Estaduais e os Institutos e Centros de Pesquisa; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que priorize, no 

financiamento à pesquisa científica e tecnológica, os testes, estudos e 

pesquisas sobre os riscos dos organismos transgênicos à saúde e ao 

meio ambiente e que constitua um Conselho de Alto Nível, formado 

pelos Especialistas das Universidades Públicas Estaduais e Institutos e 

Centros de Pesquisa para dar transparência à produção científica sobre 

os riscos à saúde e ao meio ambiente, conhecidos ou potenciais, dos 

alimentos transgênicos; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que complete o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo, e 

estabeleça as zonas prioritárias para a produção diversificada, 

policultora de base familiar; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que implemente 

Programas de Incentivo à produção e oferta de novas tecnologias 

sustentáveis adequadas à escala de pequenos e médios agricultores, e 

à adoção do Sistema Orgânico ou Agroecológico de Produção; 

 

• Indicar ao Poder Executivo do Estado de São Paulo que encaminhe a 

esta Casa de Leis Projeto de Lei que disponha sobre a Regulação da 

Publicidade de Alimentos Não-Saudáveis com teor excessivo de sódio, 

açúcar e/ou gorduras em Escolas e outros Equipamentos Públicos que 

sejam frequentados por crianças e adolescentes. 

 

 

 

6.3. Propostas e Recomendações para o Poder Legislativo Estadual 

 

• Discutir amplamente com a sociedade civil e Aprovar a Lei Orgânica da 

Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de São Paulo; 

 

• Aprovar o PL Nº 743 de 2009 que dispõe sobre a proibição do uso no 

Estado de São Paulo de 14 princípios ativos já banidos em outros países 

ou em outros estados do país; 

 

• Aprovar o PL Nº 281 de 2010 que dispõe sobre o uso, a produção, o 

consumo, o comércio, o transporte, o armazenamento e a devolução e a 

destinação de embalagens de agrotóxicos e afins no território do Estado 

de São Paulo; 

 

 

Recomenda-se também a ampla divulgação à sociedade e o encaminhamento 

integral deste relatório às seguintes autoridades: 

• Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo 

• Excelentíssimo Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento 

• Excelentíssimo Secretário de Estado da Saúde 

• Excelentíssimo Secretário de Estado do Meio Ambiente 

• Excelentíssimo Secretário de Estado do Emprego e Relações de 

Trabalho 

• Excelentíssimo Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável do Estado de São Paulo – CONSEA-SP 

• Excelentíssimo Presidente do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar – CONSEA 
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aliás, esses elementos já foram banidos da produção agrícola em outros países e que 

ainda continuam sendo utilizados aqui no Brasil.  

Esse Deputado, eu tenho uma CPI que está aí na linha de tiro da cronologia para 

instalação, especificamente para tratar da matéria. Foi protocolizada, está na ordem para 

ser instalada. Mas essa CPI, eu quero parabenizar a V. Exa. e os demais companheiros 

aqui, ela é importantíssima e abrange a temática. 

Agora a sugestão do Deputado Estevam Galvão ela é pertinente também. 

Poderia estar inserida no Item E da proposta de procedimento aí de roteiro de trabalho 

encaminhado por V. Exa. Eu acho Deputado Estevam Galvão, que no item E – 

averiguando a composição química dos alimentos – visto que os anabolizantes estão 

nesse patamar aí, nesta seara. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – O Deputado Bittencourt realmente tem 

razão. O Item E realmente contempla: - “e da composição química dos alimentos” – ele 

está inserido sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Então essa 

passa a ser a nossa pauta mínima. O Deputado Roberto Massafera vai falar. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Somente por uma questão de 

organização mental até, como esse é um assunto bastante polêmico, eu queria somente 

sugerir a inversão da ordem dos temas. 

Inicialmente um dos primeiros temas poderia ser o uso dos agrotóxicos. Em 

segundo lugar o item transgênicos e orgânicos. E aí eu sugeriria que o tem proposto 

pelo Deputado Simão Pedro fosse o primeiro, que é sobre o uso dos agrotóxicos. O 

segundo item seria o B – transgênicos e orgânicos e aí se acrescentaria os anabolizantes, 

que é bem compatível você também discutir isso. 

 

O SR. – Na verdade eu queria até aproveitar a colocação de V. Exa, e trazer aqui 

uma preocupação nesses cinco temas aqui colocados. Nós teríamos discussões distintas 

sobre cada um dos temas ou as pessoas convocadas, ela poderiam vir e dar 

contribuições sobre um, dois, três temas? Qual seria a lógica que estamos imaginando a 

isso? 

Eu entendo que nós já temos aqui 15 requerimentos só de autoria do Deputado 

Simão Pedro, mas três de V. Exa. Acho que a gente poria tentar trazer ao máximo 

aqueles que vão falar sobre o tem A, o tema B, mas não limitar a exposição com só esse 

tema. Que a pessoa venha e possa falar sobre dois ou três, ou seja, da área de 

conhecimento que ele tenha. 

 

O SR. – Eu acho que pela ordem dos conhecimentos nossos sobre o assunto, a 

ordem seria extremamente didática.  

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Então a gente teria 

primeiro uma reunião sobre o tema A. A gente convidaria quem quisesse vir falar sobre 

esse tema... 

 

O SR. – Depois nós faríamos uma seleção dos convites, obedecendo essa ordem. 

A minha sugestão é que nós participemos de todas as reuniões, mesmo que seja mais 

curtas, alguém falaria primeiro dos agrotóxicos, em segundo lugar dos transgênicos e 

orgânicos e anabolizantes, em terceiro lugar a revisão dos indicadores, aí em quarto a 

questão da obesidade infantil, em quinto a educação da segurança alimentar. Quer dizer, 

haveria uma sequência lógica de raciocínio para os leigos e para nós também. 

 

O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Pela ordem Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem Deputado 

José Bittencourt. 

 

O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Tem sentido a colocação do 

Deputado, mas os temas eles são visivelmente interdisciplinares, eles se inter 

relacionam de tal modo que eu não vejo Deputado Massafera, a necessidade e colocar 

esse ou aquele em primeiro ou segundo lugar. O que nós temos que ficar a distritos é 

justamente no tema proposto pela CPI, para não se tornar uma CPI que começa com 

uma investigação e não sabe onde termina. Então eu preciso tomar um foco que é a 

segurança alimentar. Agora, os temas aqui trazidos por V. Exa. , eles se inter 

relacionam, são interdisciplinares de tal modo que estaremos discutindo sobre Apoio a 

pessoas com necessidades alimentares especiais, que temos que falar em qualidade e 
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O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Havendo número 

regimental, declaro abertos os trabalhos da 1ª. Reunião da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, constituída pelo Ato 34/2010, com a finalidade de investigar as ameaças a 

segurança alimentar no Estado de São Paulo, com a seguinte pauta: Definir 

cronogramas para a condição dos trabalhos, deliberar sobre requerimentos ou ações de 

interesses dessa CPI. 

Registrar a presença do Deputado Roberto Massafera. Simão Pedro, José 

Bittencourt, Estevam Galvão, além desse Deputado na presidência dos trabalhos. 

O Item1 definir sobre os cronogramas para a condução dos trabalhos, essa 

presidência gostaria de distribuir aqui uma sugestão de cronograma. Como o tema 

Segurança Alimentar é um tema bem amplo, e a gente poderia discutir vários assuntos, 

então estamos propondo focar em pelo menos esses cinco temas: Obesidade infantil e 

Merenda Escolar, Transgênicos e Orgânicos. Educação para Segurança Alimentar 

Nutricional, Apoio a Pessoas com necessidades alimentares especiais e Revisão dos 

Indicadores na Composição Química dos Alimentos. 

Aí a discussão se continua nas 3as feiras ou passa para as 4as feiras as nossas 

reuniões. A discussão eu vou passar o Relatório em Fevereiro e no início de Março a 

gente tem mais uma ou duas semanas de sobra da continuação dos trabalhos da CPI. 

Então eu queria ouvir aqui sugestões, ouvir um pouco o que os Deputados têm a 

contribuir. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Pela ordem Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem Nobre 

Deputado Simão Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Em relação à proposta para o andamento dos 

trabalhos, acredito que é factível, nós temos um tempo curto, mas está dentro do 

cronograma da Assembleia Legislativa de São Paulo. Em relação aos temas eu gostaria 

de sugerir, acrescentar na verdade no Item D a questão dos agrotóxicos aqui no Estado 

de São Paulo. Ficariam então transgênicos, orgânicos e agrotóxicos. 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Mais alguma sugestão. 

Pela ordem Deputado Estevam Galvão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Será que não seria oportuno nós 

acrescentarmos também alguma coisa de anabolizantes? 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Olha, eu realmente não 

conheço profundo o tema para saber. Não sei nem se agrotóxicos seria da mesma 

família. Mas perfeito. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Eu acho que seria oportuno sim. 

Normalmente o anabolizante ele não é vendido. É vendido um produto que está inserido 

nele, o anabolizante que causa danos. 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Não vejo problema 

algum.  

 

O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Pela ordem Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem Deputado 

José Bittencourt. 

 

O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Presidente, eu concordo com a 

sugestão do Deputado Simão Pedro, ate porque dentro dessa Casa nós temos, não só 

projetos de Lei relacionados com a questão do agrotóxico, principalmente o Deputado 

Simão Pedro que é titular de um projeto que visa a erradicação da utilização de cerca de 

14 itens de substâncias químicas que trazem, reconhecidamente, malefícios a saúde. E, 
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Requerimento nº. 15 convidando a Dra. Shirley Aparecida Garcia Verbari, 

Coordenadora do Grupo Especial de Segurança Alimentar do Instituto de Tecnologia de 

Alimentos – ITAL. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a 

discussão. Em votação. Os Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. Aprovado. 

Há sobre a mesa mais três Requerimentos de autoria do Deputado Roberto 

Massafera. Eu vou ler os Requerimentos e depois colocar em votação, a inclusão deles 

na pauta. Se ele ocorrer por unanimidade, aí ele será aditado a nossa pauta. 

Requerimento nº. 16: requeiro nos termos regimentais legais, que seja convidado 

para comparecer a essa CPI, o Dr. Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib, professor 

titular e Pró-Reitor da UNICAMP, com a finalidade de discorrer sobre os riscos dos 

alimentos transgênicos. 

Requerimento nº. 17: requeiro nos termos regimentais legais, que seja convidado 

para comparecer a essa Comissão a Dra. Maria Segal, Professora livre docente da 

disciplina de saúde coletiva da UNICAMP, com a finalidade de discorrer sobre os riscos 

de alimentos transgênicos. 

Requerimento nº. 18: requeiro nos termos regimentais e legais que seja 

convidado para comparecer a essa Comissão. A Profª Vera Maria de Holanda Moura, 

Coordenadora do curso de Biomedicina da FMU para discorrer sobre os riscos da saúde 

provenientes do consumo de alimentos no Estado de São Paulo. 

Em votação a inclusão desses Requerimentos na nossa pauta. Em votação. Os 

Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Agora vamos discutir e votar os Requerimentos. 

Requerimento nº. 16 convidando o Dr. Mohamed Habib. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que 

forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 17 convidando a Dra. Maria Segal. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que 

forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 18 convidando a Prof. Vera Maria de Holanda Moura. Em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os 

Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Passamos então ao Item 3, outros assuntos de interesse dessa CPI, se algum 

Deputado quiser fazer uso da palavra. 

Pelo ordem Deputado José Bittencourt. 

 

O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Presidente, o dia específico da 

Reunião Ordinária, V. Exa. já encaminhou? 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Na última reunião a 

gente havia deliberado manter na 3ª. feira até que se houvesse necessidade, mudasse 

para outro dia. Então pergunto aos Srs. Deputados se a gente mantém a 3ª. feira ou se 

altera para 4ª ou 5ª. feira? 

 Pela ordem Deputado Simão Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Eu presido a Comissão de Serviços e Obras 

Públicas preciso me ausentar, porque ela é de 3ª. feira. Então se pudéssemos ter a 

compreensão de todos para passarmos para 4ª feira, para mim seria ideal.   

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Então fica alterada a data 

das nossas reuniões para 4ª. feira. 

Nada mais além a tratar, está encerrada nossa reunião. 

 

*      *      * 
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natureza de alimento desse ou daquele. Até mesmo na questão educacional escolar e 

assim por diante. 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Eu acho que até depois, o 

Deputado Simão Pedro que é o Relator, poderia verificar até o cronograma, enfim, se é 

possível dividir ou se não é. Terão dias com falas mais amplas, outros dias com falas 

mais restritas. Vamos tentar focar já nesses cinco temas aqui colocados. 

Perfeito. Passamos então ao Item 2, deliberar sobre Requerimentos. 

Deputado Simão Pedro tem 15 Requerimentos de sua autoria. 

Requerimento nº. 1, convidando a Sra. Juliana Ferreira, advogada do Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, 

encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que forem favoráveis, permaneçam 

como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 2 convidando a Sra. Letícia Rodrigues da Silva, Gerente de 

Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Em discussão. 

Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que 

forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 3 convidando o Dr. Pedro Luis Gonçalves Serafim da Silva, 

Coordenador do Foro Nacional de Combate ao Impacto dos Agrotóxicos. Em discussão. 

Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que 

forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 4 convidando a Sra. Fátima Aparecida de Souza Borgue, 

Procuradora Regional da República, vice Coordenadora do Foro Nacional de Combate 

aos Impactos dos Agrotóxicos. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, 

encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que forem favoráveis, permaneçam 

como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 5 convidando o Dr. José Trado Alves Filho, Engenheiro 

Agrônomo de Segurança do Trabalho, Mestre em Ciência Ambiental, Pesquisador da 

Coordenação de Segurança no processo trabalho. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que forem favoráveis, 

permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 6 convidando a Dra. Marijane Vieira Lisboa, Conselheira da 

Associação de Agricultura Orgânica. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, 

encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que forem favoráveis, permaneçam 

como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 7 convidando o Dr. Delweck Matheus, Coordenador Estadual 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais  e Sem Terra. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que forem 

favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 8 convidando o Dr. Helio Neves, Presidente da Federação dos 

Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que forem 

favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 9 convidando o Dr. Nivaldo de Siqueira Gomes, Presidente da 

Federação de Agricultura Familiar do Estado de São Paulo. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que forem 

favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 10 convidando o Dr. Carlos Augusto Monteiro, chefe do 

Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que 

forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 11 convidando o Dr. Walter Belick, Coordenado do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Alimentação da UNICAMP. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que forem 

favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 12 convidando o Dr. João de Almeida Sampaio Filho, 

Presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nacional Sustentável. Esse 

Deputado pede vistas desse Requerimento. 

Requerimento nº. 13 convidando o Dr. Renato Sérgio Jamil Maluf, Presidente do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSER. Em discussão. 

Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que 

forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Requerimento nº. 14 convidando a Dra. Cristina Megide, Diretora Técnica do 

Centro de Vigilância Sanitária – CVS – São Paulo. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que forem 

favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  
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intoxicações agudas que são fáceis de identificar, inclusive pelas circunstâncias que elas 

acontecem, mas é a longa intoxicação crônica a que todos nós somos submetidos 

quando passamos anos comendo vários alimentos, e todos eles têm pequenas doses 

dessas toxinas, mas que consumidos durante muitos anos, e principalmente consumidos 

na fase placentária, quando a mulher está grávida ou nos primeiros anos de vida das 

crianças, pode ter efeitos do ponto de vista do sistema reprodutivo, do sistema 

imunológico, ao longo de toda vida adulta.  

Então a agricultura orgânica parte desse pressuposto que colocar toxinas na 

produção é nos contaminar também. Além de nos contaminar, nós os consumidores de 

alimentos, também contaminar o solo, contaminar os outros animais que podem estar 

naquele meio ambiente, ou seja, uma prática que deveria ser banida da agricultura, até 

porque ela não só é nociva, como ela não é necessária. 

Se nós pensarmos qual é a razão do uso dos agrotóxicos, é justamente uma 

agricultura já desequilibrada do ponto de vista da sua tecnologia. Ao invés de recorrer 

àqueles recursos que a própria natureza nos oferece, por exemplo, o controle de pragas é 

muito mais fácil de ser feito quando se planta com várias plantas diferentes. Porque as 

pragas só se desenvolvem mais massificamente quando elas só encontram um tipo de 

planta que é aquele que elas gostam. É como oferecer um enorme banquete para aquelas 

pessoas que querer comer exatamente aquilo. 

Se tiver pouco de cada coisa, você tem uma enorme variedade, as pragas ficam 

numa quantidade pequena, portanto, há um controle que é o controle natural do meio 

ambiente, porque no meio ambiente existe de tudo e isso é importante porque um 

controla outro. Predadores e presas estão sendo controlados. 

Então a ideia de suprimir essa riqueza da agro biodiversidade e substituir por 

mono culturas, uma planta só em grandes extensões, claro que favorece a presença e o 

desenvolvimento de pragas. O desenvolvimento de pragas então passa a ser combatido 

com o uso de agrotóxicos, o uso de agrotóxicos vai eliminar não só aquelas pragas, que 

são as pragas alvo, mas aquelas que são as predadoras daquelas que nós queremos 

eliminar. Portanto, nós vamos aumentando o desequilíbrio ambiental na medida em que 

a gente recorre para resolver um problema que nós criamos, que não era necessário, e 

recorremos ao uso de agrotóxicos. 

Então a agricultura orgânica parte desse pressuposto de que um alimento 

saudável ele corresponde a uma agricultura que utiliza os recursos naturais, que vai 

utilizar os conhecimentos milenares dos povos camponeses, dos povos indígenas que 

souberam misturar diversas plantas, permitir diversos habitats e com isso a manutenção 

de insetos benéficos a agricultura, como passarinhos e outros animais, e com isso 

manter o equilíbrio.  

Essa preocupação nossa com o uso de agrotóxicos, e com o uso cada vez maior, 

porque os senhores devem estar cientes desse fato lamentável, de que nós no ano 

passado nos tornamos o primeiro país no mundo em consumo de agrotóxicos. E 

considerando que o outro país que nós ultrapassamos é os Estados Unidos e que a área 

agricultável dos Estados Unidos é muito maior que a brasileira, a proporção de 

agrotóxicos por hectares, a nossa é muito maior. E isso é muito sério. 

Particularmente quando se argumentou que a introdução de transgênicos no país, 

no caso a soja nos anos de 2003/2004, eu me lembro que levaria uma redução no 

consumo de agrotóxicos. Aconteceu ao contrário, porque agora como a soja não morre, 

ela é resistente ao herbicida, pode se usar cada vez mais. E por outro lado, as espécies 

invasoras foram adquirindo resistência, então se usa cada vez mais. Não se usa só esse 

que é o (ininteligível), que a Monsanto desenvolveu, como também se recorrem aos 

velhos agrotóxicos muito piores, porque só eles agora estão fazendo efeito para poder 

eliminar as ervas invasoras que estão se tornando mais resistentes. 

Então umas das preocupações que eu gostaria de trazer aqui é justamente o fato 

de que o Brasil está consumindo muito mais agrotóxicos. E se o Brasil está consumindo, 

nós estamos consumindo, o solo está sendo contaminado e nós estamos cada vez mais 

reduzindo a biodiversidade agrícola, que é necessária para uma produção saudável. E aí 

eu estou pensando em termos de Segurança Alimentar que é o tema dessa CPI, não só 

no alimento em si, mas na possibilidade de nós podermos garantir uma oferta de 

alimentos saudáveis. Se nós temos cada vez mais o uso de agrotóxicos, e aí a questão 

dos transgênicos vai se colocar também da mesma maneira, nós vamos ter perda de 

biodiversidade, e se tivermos essa perda podemos chegar a um ponto que o único 

alimento que nós tenhamos a oferecer seja o alimento super carregado de agrotóxicos ou 

de uma variedade transgênica que tenha se sobreposto demais e que seja mais 

vulnerável a uma praga que possa aparecer, a mando dessa climática que nós estamos 

todos os sujeitos a acontecer. Com essa questão das mudanças climáticas, nós sabemos 

que as mudanças climáticas serão cada vez maiores e as mais diversas. Então a 

simplificação, a redução da diversidade agrícola é uma ameaça não só a qualidade do 

alimento, mas a quantidade de oferta de alimentos e  que nós podemos ter alimentos 

saudáveis para as nossas populações. 
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 O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Passamos a nossa 

Pauta. Item 1, ouvir a Dra. Marijane  Vieira Lisboa, Item 2, ouvir o Sr. Delweck 

Matheus, Item 3 deliberar sobre Requerimentos e Item 4 outros assuntos referentes à 

CPI.  

Eu queria sugerir, se os Deputados concordam, a inversão da nossa pauta para 

que o Item 1 possa ser deliberação sobre Requerimentos e em seguida renumerando os 

demais itens. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em 

votação. Os Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

Aprovada a inversão da pauta. 

Passamos então ao Requerimento Único de autoria do Deputado Simão Pedro 

que requer nos termos regimentais legais, seja convidado para comparecer a essa CPI o 

Dr. João de Almeida Sampaio Filho, Presidente do CONSEA São Paulo. Em discussão. 

Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados que 

forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o Requerimento. 

Passamos, portanto, a Oitiva da Dra. Marijane Vieira Lisboa, Conselheira da 

Associação de Cultura Orgânica, convidada para fazer a exposição sobre os temas 

Transgênicos Orgânicos e Agrotóxicos. 

Gostaria só de pedir, para que pudéssemos ter o registro aqui nessa Casa, que 

dessem nome, endereços para correspondência, profissão, um brevíssimo currículo.  

 

A SRA. MARIJANE VIEIRA LISBOA – Boa tarde senhores presentes, 

Exmos. Deputados. Eu sou Marijane Vieira Lisboa, sou professora de Sociologia da 

PUC de São Paulo, sou membro do Conselho Deliberativo da Associação de Cultura 

Orgânica, cuja sede é aqui em São Paulo e também sou Relatora de Direito Humano 

Ambiental da plataforma de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais e 

Ambientais. Plataforma DESCA.  

Atendi a esse convite pretendendo discutir basicamente os riscos que nós vemos 

associados, tanto nós os agricultores orgânicos consumidores, eu não sou agricultora, eu 

sou consumidora de produtos orgânicos. E, no Conselho de nossa Associação, eu 

represento exatamente o ponto de vista dos consumidores, os riscos que nós vemos 

associados à saúde e os riscos de saúde e de Meio Ambiente em relação a alimentos 

transgênicos e ao uso excessivo de agrotóxicos em nosso país. 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Eu agora gostaria, antes 

da senhora passar para lá, eu pediria que a senhora prestasse o juramento de dizer a 

verdade, sob as responsabilidades legais. 

 

A SRA. MARIJANE VIEIRA LISBOA – Como seria esse juramento? 

Somente uma expressão? 

Juro dizer a verdade, somente a verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Então eu passo a palavra 

a senhora para fazer sua exposição. A gente estabelece um prazo de 10 minutos, mas a 

senhora fique à vontade e, em seguida, os Deputados que quiserem fazer alguma 

pergunta vão questioná-la. 

 

A SRA. MARIJANE VIEIRA LISBOA – Bem, a agricultura orgânica é uma 

das correntes de agricultura ecológica que nós temos no mundo. Na verdade nós temos 

várias correntes e tendências que vêem de influências de agriculturas camponesas de 

diversas partes do mundo. Basicamente os princípios da agricultura orgânica estão, 

inclusive, estabelecidos na legislação brasileira que permite a certificação de produtos 

orgânicos, caso se obedeçam àquelas regras. 

Uma das regras essenciais do Deputado (ininteligível) é a não utilização de 

adubo, de fertilizantes ou de nutrientes de origem química. Permite-se apenas o adubo 

verde, o adubo orgânico de estrume animal ou o de outras plantas. E isso pela suposição 

de que a boa agricultura e o bom alimento ele não pode ter produtos estranhos que são 

tóxicos, por exemplo, para eliminar pragas ou outras plantas invasoras, que a gente 

chama de mato, porque ao fazer mal para insetos e outras plantas, faz mal também para 

nós. 

Nós hoje chegamos a um ponto de conhecimento na questão de toxicologia, em 

que grande parte desses agrotóxicos, não existe limite mínimo aceitável ou dose mínima 

aceitável. Todos eles são capazes de produzir, mas claro que se consumidos em grande 

quantidade provoca intoxicações agudas. Mas o mais preocupante não são as 
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Eu gostaria de encerrar porque eu já devo estar avançando no meu tempo, 

citando um trecho da carta da Drª Lia Geraldo.  Ela é uma médica que foi durante algum 

membro da CTNBIO e ela resolveu pedir demissão porque ela achou que os trabalhos 

da CTNBIO não era levados com a devida seriedade que o cargo exigia. Eu vou ler um 

pequeno trecho da carta da Drª Lia, dirigida na época ao Ministro da Ciência e 

Tecnologia, ao Ministro do Meio Ambiente e ao próprio Presidente da Comissão da 

CTNBIO. Ela diz assim: 

“Em minha opinião a Lei 11105/2005 que criou a CTNBIO fez um grande 

equívoco ao retirar dos órgãos reguladores e fiscalizadores os poderes de analisar e 

decidir sobre os pedidos de interesse comercial, relativos às plantas transgênicas para 

alimentação humana e animal, especialmente sobre liberações comerciais. A CTNBIO 

está constituída por pessoas com título de doutorado, cuja maioria se constitui de 

especialistas em biotecnologia e interessados diretamente em seu desenvolvimento. Há 

poucos especialistas em biosegurança, capazes de avaliar riscos para saúde e para o 

meio ambiente. Os membros da CTNBIO têm mandato temporário e não são vinculados 

diretamente ao poder público com função específica, não podendo responder em longo 

prazo por problemas decorrentes da aprovação ou do indeferimento de processos. A 

CTNBIO não é um órgão de fomento a pesquisa ou a pós graduação, tampouco é um 

conselho editorial de revista acadêmica. O comportamento da maioria dos seus 

membros é de crença da ciência da mono casualidade. Entretanto, estamos tratando de 

questões complexas com muitas incertezas e com conseqüências sobre as quais não 

temos controle, especialmente quando se trata de liberação de OGMs no ambiente.” 

Com isso eu acho que talvez eu tenha conseguido mapear as principais razões 

pelas quais nós nos opomos, tanto aos transgênicos como ao uso de agrotóxicos e estou 

aqui à disposição para outras perguntas. 

 

  

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Quero agradecer a Drª 

Marijane e perguntar se algum Deputado quer fazer algum questionamento. 

Deputado Simão Pedro com a palavra. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Primeiro parabéns a Drª Marijane pela 

excelente exposição, quero agradecer.  

Com relação à posição da CNTBIO para liberação de uso de transgênicos no 

Brasil, qual era a motivação principal? Se há influência, lobby das indústrias, mas a 

senhora também levantou esse problema da própria formação de quem compõe a 

maioria desse equívoco, ter só um lado daqueles interessados em desenvolver a 

pesquisa, e não aqueles preocupados com a questão dos alimentos. 

Eu tenho uma avaliação muito parecida com relação aos riscos. Eu considero 

hoje, que nós não sabemos o que nós consumimos. Volta e meia temos notícias de casos 

de câncer, de pessoas próximas da gente e que a gente não sabe quais são as causas.  

A senhora tem alguma informação de pesquisas, do aumento de incidência de 

doenças como o câncer, como a pressão em relação ao consumo direto de alimentos que 

tiveram na sua produção o uso de agrotóxicos, por exemplo, isso já existe? 

 

A SRA. MARIJANE VIEIRA LISBOA – Com relação aos agrotóxicos há 

uma enorme massa de informações e está absolutamente documentada. Mesmo aqueles 

que demoraram mais para ser entendidos, por exemplo, os poluentes orgânicos 

persistentes, os organos clorados, os organos fosforados, nos anos 70 já começaram a 

aparecer nas pesquisas mostrando a relação entre eles e o câncer, e o sistema 

reprodutivo. Aliás, já  havia antes. Um dos livros que é absolutamente fundamental, que 

é um marco, é o livro de uma especialista de Biologia Marinha, a Raquel Carson, todos 

os agrônomos estudaram ela que em 1962 escreveu um livro que chamava Primavera 

Silenciosa, onde ela descrevia essa nova agricultura que não tem passarinho, não tem 

abelha, não tem borboleta, porque matou tudo, as pragas e os que não eram pragas 

também. Então é uma primavera que floresce no silêncio. 

Na época foi um grande escândalo. Foi em 62 e as indústrias de agrotóxicos 

acusavam essa senhora de qualquer coisa, de comunista, de lésbica, etc., porque ela já 

era muito popular, já tinha escrito livros sobre animais marinhos, as crianças gostavam 

do livro dela e, de repente, ela sai com uma denúncia desse tipo aqui. 

Com relação aos agrotóxicos nós temos sobejamente informações reunidas. Não 

se justifica atualmente que se permita continuar usando grande parte desses agrotóxicos 

da maneira como se usa. Só a pressão econômica é que pode explicar, porque as nossas 

autoridades andam tão devagar na questão de retirar grande parte desses agrotóxicos do 

mercado. É realmente injustificado. 

No caso dos transgênicos não, Deputado. Não é que não haja pesquisas já 

apontando vários casos. Há sim bastante, mas temos muito menos do que temos com 

Eu vou me estender um pouco mais na questão dos transgênicos agora. A nossa 

preocupação com a questão dos transgênicos do ponto de vista da segurança do 

alimento e da Segurança Alimentar é que os transgênicos não foram testados como 

deveriam antes de serem liberados comercialmente. Se nós formos olhar no processo da 

soja da Mão Santo, o processo que fundamentou o pedido de autorização, nós vamos 

encontrar alguns testes feitos com três animais durante semanas. Eles não chegam há 

ultrapassar dois meses e se testava apenas um aspecto. Se aumentava ou não o peso do 

animal. No caso das vacas, além do peso, o leite apresentou um conteúdo de gordura 

maior. Foi considerado não relevante pelos técnicos da Monsanto. 

Nós depois tivemos, e eu trouxe esse livro aqui, que acredito que será de muita 

valia para CPI dos senhores, “A Roleta Genética”, ele tem uma documentação ampla 

sobre riscos à saúde, já recolhidos em vários países e por vários cientistas. Embora 

nunca tenha havido uma política sistemática em país nenhum de fazer isso sobre a 

Segurança Alimentar dos transgênicos, como se faz, por exemplo, com os remédios, nós 

temos toda a metodologia no mundo. Um remédio não é introduzido antes de ser testado 

longamente entre animais e depois entre seres humanos voluntários e depois de algum 

tempo ele é liberado no mercado. Jamais tivemos um procedimento desses para 

transgênicos em nenhum lugar do mundo. 

O máximo que se tem é um estudo desses que a Mão Santo apresenta, semanas 

com peixes ou galinhas ou porcos, após o que ele é liberado no meio ambiente e nós 

vamos tendo alguns estudos posteriores muito raros, em geral por iniciativas de algumas 

universidades, de alguns pesquisadores que vão testar, por exemplo, os casos famosos 

das borboletas monarcas, que foram testadas nos Estados Unidos e elas tinham uma taxa 

de mortalidade muito maior quando ficavam numa caixa com alimento transgênico. Ou 

o caso do Dr. (ininteligível) que é um professor da Inglaterra e  está fazendo uma 

pesquisa governamental, testou alimentação transgênica em ratos, descobriu alguns 

sintomas estranhos como diminuição do fígado e outras deformações, a pesquisa foi 

suspensa, depois se descobriu que era a Mão Santo que financiava a pesquisa e os 

resultados não estavam indo na direção que ela gostaria, e esse senhor foi expulso do 

Instituto de Pesquisa dele acusado de ter trabalhado metodologicamente, de forma 

inadequada, para mais tarde um conjunto de cientistas examinarem todos os processos e 

constataram que, de fato, ele tinha feito uma pesquisa muito correta, mas estava no meio 

do caminho, ela foi suspensa, mas os resultados iniciais levavam a que se tivesse 

preocupação com a alimentação transgênica. 

Então eu acredito e muita gente que trabalha nesse campo também, acreditamos 

que estamos transformados, o planeta hoje é um enorme laboratório e nós somos todas 

cobaias. Somos cobaias de empresas cujos objetivos é o lucro. Desenvolveram plantas 

que elas patentearam, por isso elas obtém lucro, porque quem for usar essa planta não 

pode mais como qualquer agricultor, eles tem que comprar no mercado e pagar uma 

taxa que eles chamam de taxa tecnológica, um royalties. 

E o objetivo então é justamente ganhar dinheiro com sementes, com todos os 

riscos que isso pode implicar para a Segurança Alimentar e com os alimentos. E basta a 

gente considerar no caso brasileiro, que após a liberação da soja transgênica, a nossa 

CTNBIO que é a nossa Comissão Técnica Nacional de Biosegurança, encarregada de 

avaliar a segurança de transgênicos, liberou também o milho. E o milho é uma planta 

que nós sabemos que a polinização é cruzada, ou seja, a pequena distância há troca de 

pólen afluxo gênico. O governo do Paraná fez um estudo o ano passado e constatou que 

aquelas distâncias estabelecidas e consideradas como seguras por parte da CTNBIO, 

houve troca de gene e uma boa parte do milho que os agricultores haviam plantado, 

considerando que não era transgênico, havia virado transgênico. 

Se nós tivermos uma concorrência, em termos de plantio onde houver mais 

milho transgênico do que não milho transgênico, a tendência é, em longo prazo 

desaparecer as variedades não transgênicas. Isso significa perder conhecimentos, 

experiências, variedades e na natureza, quando a gente perde diversidade a gente perde 

para sempre. Nós somos capazes de destruir. Nós nunca fomos capazes de criar 

diversidade biológica. Isso foi um processo que o planeta precisou de milhares de anos 

para chegar às diversas espécies e variedades. 

Então nós estamos enfrentando realmente uma situação de ameaça muito grande, 

porque o fato da nossa Comissão Técnica Nacional de Biosegurança achar que não é 

necessário fazer estudos de impacto ambiental, que não é necessário fazer estudos de 

saúde, e quando ela aprovou o primeiro milho transgênico, tanto a ANVISA, órgão 

encarregado da Vigilância Sanitária, quanto o IBAMA, o órgão encarregado do Meio 

Ambiente, eles apresentaram recurso, pedindo que se examinasse novamente o caso, 

porque não havia sido feito estudos de segurança do alimento e nem estudos de 

biosegurança. 

O recurso foi rejeitado pela Casa Civil avaliando que a CTNBIO, essa Comissão 

composta por técnicos era soberana para decidir tudo a respeito desse assunto. 
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deve ser utilizado adubos  orgânicos e que inclusive não se deve utilizar adubos 

químicos. Mas os adubos químicos, a gente tem a lei do equilíbrio no solo, que fala que 

tudo que a gente tira do solo tem que repor. E as produções, qualquer que seja o tipo de 

plantio, provocam um grande desequilíbrio em fósforo e potássio, nos micro nutrientes, 

zinco, boro, cobalto, talvez a simples adubação orgânica não reponha o solo desses 

micro ou macro nutrientes que são retirados. 

Então, na maneira como eu entendi, se a agricultura orgânica não repõe no solo 

o que dele se tira, nós estaremos prejudicando o solo, porque o solo vive numa conta 

corrente de saldo. Antigamente a gente tinha os índios, eles derrubavam a clareira, 

plantavam o milho e iam colhendo. A hora que acabasse os nutrientes daquele solo, eles 

abandonavam aquele solo e iam para outro lugar. 

Eu não entendi bem, ou é isso mesmo? Acredito que a agricultura orgânica não 

usando agrotóxicos, inseticidas, herbicidas e etc., deveria para repor no solo os macro 

nutrientes que se retiram. Isso não me ficou muito claro. 

 

A SRA. MARIJANE VIEIRA LISBOA – Pois é, o que justamente a 

agricultura faz é o que nós fizemos durante 10 mil anos de agricultura. É deixar ou que 

o solo se recupere ou consorciar plantios de modo que aqueles que retiram certas 

substâncias sejam sucedidos por outros. Que tal uma agricultora eu sou socióloga, mas é 

o que eu já ouvi falar. Se faz uma rotação de cultivos, de modo que aqueles que retiram 

certas substâncias, serão sucedidos por cultivos que colocam certos tipos de substâncias. 

As leguminosas e etc. Na verdade é um conhecimento antiqüíssimo de nossos 

camponeses. Nós não tínhamos indústria química no começo da agricultura há 3 mil 

atrás e vivemos muito bem porque o solo, se houvera naquele solo diversos cultivos 

variados e deixar tempo para ele descansar, isso é um elemento importante também. 

Pensar que a nossa cultura indígena itinerante, qual era a lógica dela? Cortava, 

queimava, plantava e 20 anos depois voltava. Porque não dá certo agora? O agricultor 

tem tão pouca terra que não pode deixar 20 anos de descanso. Então existem técnicas 

que são milenares, que permite que se faça agricultura sem se acrescentar substâncias 

químicas. 

Isso é outra coisa que eu ouço os agrônomos e os agricultores dizerem. Se nós 

pomos coisas artificialmente no solo, as plantas vão absorver o que elas precisam e o 

resto fica lá e só vão  trazer problemas para o solo, do tipo do nitrogênio, por exemplo, 

em excesso. É como a gente tomar vitamina C exageradamente, isso faz mal para os 

rins. 

Então nesse sentido, a agricultura orgânica e várias outras técnicas, a 

farmacultura, a biodinâmica, elas recuperam um conhecimento que existia e que existe 

ainda entre nossos agricultores que estava sendo abandonado em trocas de técnicas que 

cujo objetivo, na verdade, é vender, não é permitir um alimento melhor e nem melhor 

produtividade. 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Agradeço então a Dra. 

Marijane Vieira Lisboa pela contribuição dada a essa CPI e convido o Sr. Delweck 

Matheus, coordenador estadual do movimento dos trabalhadores sem terra. 

Enquanto o Sr. Delweck Matheus chega aqui na Mesa eu gostaria de passar a 

presidência ao Deputado Simão Pedro, porque eu tenho uma rápida entrevista para 

depois voltar e acompanhar o final da exposição. Passo então a Presidência ao Deputado 

Simão Pedro. 

 

*      *      * 

Assume a presidência o Sr. Simão Pedro – PT 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE SIMÃO PEDRO – PT – Obrigado Deputado Bruno 

Covas. Então eu quero agradecer em nome dessa Comissão e da Assembleia Legislativa 

de São Paulo a presença da Dra. Marijane e também do Sr. Delweck Matheus. A 

primeira questão é se o senhor pudesse ler esse termo de compromisso do depoente que 

é uma questão necessária para o andamento de nossa CPI. 

 

O SR. DELWECK MATHEUS – Muito bem, então boa tarde a todos os 

presentes. É com muita satisfação que venho atender a essa convocatória da CPI de 

estar depondo sobre esse assunto que nos interessa como agricultor, que é o uso dos 

produtos químicos e agrotóxicos na agricultura, então quero me apresentar. 

Meu nome é Delweck Matheus, sou agricultor assentado em projeto de 

assentamento já há 25 anos no Município de Itapeva, região sul do Estado de São Paulo, 

e no nosso assentamento se produz alimentos tipo feijão, milho, leite, arroz, frutas, 

verduras e atualmente também faço parte da direção estadual do MST aqui em São 

agrotóxicos, que é um fenômeno novo, uma tecnologia nova, pouco conhecida e não há 

governo que esteja empreendendo uma pesquisa sistemática como deveria empreender, 

e muito menos interesse da parte das empresas que lançam esses produtos. 

No caso dos transgênicos é o caso do princípio da precaução. Dos agrotóxicos é 

o principio da prevenção. Nós já sabemos que vai fazer mal, nós temos que eliminá-los. 

No caso dos transgênicos, nós temos indícios  de que eles possam fazer bastante mal e, 

portanto, nós deveríamos evitá-los. Ainda por cima porque não precisamos deles. 

Ninguém precisa comer soja transgênica tendo soja não transgênica, ou milho 

transgênico que seja. E o famoso argumento de que aumenta a produtividade, não tem a 

menor base e nem as empresas fazem essa propaganda porque elas sabem que não 

podem fazer propaganda enganosa. Isso só serve para os incautos que não estão 

entendendo o que falam, porque a produtividade é igual ou pior. 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Deixa-me eu aproveitar a 

fala do Deputado Simão Pedro, queria solicitar a senhora, claro que não precisa nenhum 

caminhão cheio de documentos, mas solicitar algumas dessas pesquisas, desses textos, 

se pudesse enviar aqui à Comissão  para depois constar do Relatório Final do Deputado 

Simão Pedro. Se puder mandar os principais, os mais importantes, enfim, alguns desses 

documentos aos quais a senhora se refere.  

 

A SRA. MARIJANE VIEIRA LISBOA – Poderia ser esse livro Deputado, 

porque aqui tem uma Coletânea de todas as pesquisas feitas nos últimos anos que 

apontam algum problema, mas além deste livro, existe toda uma documentação que eu 

posso lhe enviar com muito prazer. 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Roberto 

Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Queria cumprimentar a Dra. 

Marijane pela palestra que nos deu e eu queria fazer uma consideração e que a senhora 

pudesse enriquecer o nosso trabalho. Nós sabemos, por exemplo, que alguns produtos 

como o BHC é proibido no mundo inteiro e no Brasil também. Não se usa mais. Mas 

nós temos conhecimento, de que existe da mesma forma muitos produtos cujo uso são 

proibidos nos Estados Unidos e na Europa e que as multinacionais de defensivos estão 

usando no Brasil. A senhora poderia enriquecer o trabalho dessa Comissão nos 

mandando um breve resumo exatamente desses produtos agrotóxicos. 

 

A SRA. MARIJANE VIEIRA LISBOA – De fato essa situação é muito 

comum. Nós já tivemos casos, inclusive quando eu estive como Secretária do Meio 

Ambiente, tivemos casos ambientais, eu constatei que o Brasil tinha importado 

agrotóxicos, no caso eram inseticidas para tratamento de madeira, que estavam 

proibidos nos Estados Unidos, e aí claro, eles se desfizeram de seus estoques, 

mandaram para o Brasil, criaram uma empresa fantasma a qual solicitou a importação, 

recebeu, e aí nós tínhamos lá no Paraná uma enorme quantidade desses dois inseticidas 

perigosíssimos e sem uso para eles e estavam lá estocados. 

Isso é muito comum. Os países da África, muitos deles receberam doações já de 

agrotóxicos e que estão para vencer. É um caso lamentável. Esses países pobres, com 

muitas dificuldades, às vezes, recebiam confidenciamento de Bancos de 

desenvolvimento internacional, doação de agrotóxicos e quando iam ver, os agrotóxicos 

estavam vencidos ou estavam para vencer e eles tinham lixo ali dentro. É muito 

importante que o Brasil acompanhasse bem a Convenção de Estocolmo que é a 

convenção sobre poluentes orgânicos persistentes, que trata de boa parte desses que são 

os piores, são persistentes e se acumulam em nosso organismo, porque essa convenção 

estabelece uma série de políticas para controlar uma lista desses agrotóxicos mais 

perigosos. 

E pelo que eu fui informada da ultima reunião do ano passado, a Delegação 

brasileira que foi enviada para essa Convenção, antes de tudo defendeu a não inclusão 

de alguns desses priores agrotóxicos na lista dos proibidos porque eles eram usados nas 

nossas plantações de eucaliptos, entre outras. 

Então nós precisamos cuidar mais para que as nossas representações nessas 

convenções defendam os interesses ambientais e sociais da nossa população e não das 

indústrias, também não dos agronegócios. 

Eu tive uma audiência pública onde as entidades acabaram sabendo em cima da 

hora, quando já estavam discutindo quais eram as propostas que o Brasil ia defender lá. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Mais uma parte da pergunta. Deixando de lado 

a questão de agrotóxicos, inseticidas e herbicidas, eu queria a sua definição de 

agricultura orgânica e a senhora falou que dentro do conceito de agricultura orgânica, só 
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Então esses produtos chegarão certamente ao consumidor, contaminados. Então 

nós estamos vivendo sérios problemas que está comprometendo a saúde humana e 

muitas vezes até passando despercebido. 

Quando a gente vai adquirir um produto no supermercado ou na feira, você vai 

olhar o aspecto do produto, você olha o tamanho do tomate e não a qualidade, e assim 

com todos os legumes, frutas, etc.,  e isso é uma quantidade exagerada de agrotóxicos. 

Na região sul do Estado de São Paulo, a minha região, ainda produz muito 

feijão. É a principal região produtora de feijão do Estado de São Paulo. E lá também  

essa produção da monocultura também está assumindo essa produção de alimentos. Por 

exemplo, é muito comum os grandes produtores de feijão, isso também certamente 

acontece no Mato Grosso do Sul, em Goiás, eles utilizam produtos químicos para 

dessecar o feijão e antecipar a colheita. Isso é um problema grave, muito grave. 

Então eu acho que a Comissão deveria pesquisar isso, buscar provas disso, isso 

tem na região de Itapeva. O preço do feijão é muito sazonal. Ele sobe, abaixa, como 

agora que está alto, quase 5 reais um quilo de feijão aqui, mas na época da safra ele 

baixa muito. Então os grandes produtores, que tem grandes áreas, para antecipar a 

colheita do feijão, e pegar um preço melhor, eles dessecam o feijão com herbicida. 

Aplica o herbicida em cima do feijão verde, amadurecendo, isso para antecipar a 

colheita do feijão. Então é uma questão grave. 

Por isso que eu estou dizendo, com segurança, que não tem controle. Isso 

deveria ser fiscalizado, no entanto não é. Então tem muitas práticas dessa grande 

agricultura que não leva em consideração a questão ambiental e nem mesmo a questão 

da saúde humana. 

Ou seja, eu disse que esse era um modelo. A agricultura está organizada a partir 

de um modelo. A partir do interesse da grande indústria, da agroindústria e que isso, de 

certa forma, vem comprometendo a indústria de alimentos no Brasil. Por mais que se 

afirme que não, é preciso olhar para isso, porque é possível de que nós estamos 

comprometendo a produção de alimentos no Brasil, e consequentemente, 

comprometendo a nossa segurança alimentar. 

Essas áreas da monocultura, da cana, da madeira, da laranja e outras como a 

soja, o milho que também é desenvolvido com a prática da monocultura, elas estão num 

processo de expansão tomando o  lugar da produção de alimentos.  

E aqui no Estado de São Paulo é muito grave a situação da cana e da madeira. A 

cana nós estamos na região centro-norte do Estado de São Paulo e a madeira, eucaliptos 

e pinus na região sul e centro sul do Estado de São Paulo, que está substituindo as áreas 

de produção de alimentos, que é o feijão, arroz, milho, frutas e legumes, pela 

monocultura da cana e da madeira. 

Então, daqui a alguns anos, o paulista e o paulistano vão ter que comprar de 

outros estados, não sei de onde. Ou importados. Certamente esse problema está sendo a 

nivel nacional, que é esse comprometimento da produção de alimentos e 

comprometendo a nossa soberania alimentar. Se continuarmos assim, certamente daqui 

poucos anos teremos que importar toda a nossa alimentação, porque as áreas estarão 

substituídas pela monocultura.  

No caso de São Paulo dá cana e dá madeira. E quem sofre com isso são 

principalmente os trabalhadores do campo. Os camponeses, os trabalhadores da 

agricultura familiar, os assentamentos de reforma agrária, e esse é o grande limite 

inclusive da reforma agrária. 

O grande embate da reforma agrária é que não precisa fazer reforma agrária, 

porque a agricultura capitalista resolveu o problema agrário, só que não resolveu o 

problema social, nem o econômico da sociedade brasileira e não resolveu o problema da 

soberania alimentar. 

Mas nós estamos vendo a agricultura familiar, a pequena propriedade que 

produz a agricultura familiar, sendo substituída pela monocultura a partir das grandes 

empresas. 

É muito fácil ver isso. Quando instala uma usina de açúcar e álcool, que é o caso 

inclusive nos últimos anos aqui no Estado de São Paulo, uma indústria dessa precisa em 

torno de 30 a 50 mil hectares de terra, para viabilizar aquela indústria.  

Então eles têm necessidade de se apropriar de toda aquela extensão de terra e aí 

eles usam de várias formas, desde a posse ilegal da terra, terras públicas inclusive, 

arrendamento das pequenas propriedades e compra por um preço insignificante das 

pequenas propriedades. 

Consequentemente você vai tirando o agricultor da terra e substituindo pela 

monocultura. Um cara que tinha lá a sua vaquinha de leite, e vendia o excedente, e que 

plantava o feijão e vendia o arroz, ele está deixando de existir e a grande empresa está 

ocupando as terras deles. 

Então isso nós achamos que é um problema, porque o agricultor familiar acaba 

indo para cidade também, e consequentemente comprometendo a produção de alimento 

no Brasil. A nossa soberania alimentar. E também, a discussão que a gente tem feito é 

Paulo e participo também de toda essa discussão da reforma agrária aqui no Estado de 

São Paulo. 

Então como está aqui o termo, sob minha palavra de honra, prometo dizer a 

verdade do que eu souber e me for perguntado, relacionado com as investigações a 

cargo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Então essa questão do uso dos produtos químicos, em específico dos agrotóxicos 

na agricultura, está relacionada a um modelo de agricultura capitalista que tem como 

objetivo apenas o lucro das grandes empresas da indústria da agroquímica. Na verdade, 

essas empresas, de certa forma utilizando as riquezas naturais do solo brasileiro, vêm 

acumulando riquezas, e muitas delas inclusive, empresas multinacionais, principalmente 

praticando a monocultura que é principalmente para a importação, que no caso 

específico para o Estado de São Paulo, a monocultura da cana, da madeira, da laranja e 

em outros Estados a monocultura da soja. Ou seja, o modelo de produção agrícola no 

Brasil  atualmente está organizado baseado na produção da monocultura. E para 

desenvolver essa produção em alta escala da monocultura, então é preciso utilizar as 

grandes extensões de terra, quer dizer, esse modelo de agricultura ele é organizado a 

partir da concentração da terra. O uso excessivo de máquinas agrícolas, máquinas 

pesadas, o uso excessivo de agrotóxicos e também a exploração da mão de obra barata. 

Você juntando esses quatro elementos, aí você forma o conjunto de elementos para 

garantir a acumulação da riqueza por parte dessas grandes empresas. 

O que eu quero dizer com isso é que o modelo da agricultura hoje no Brasil não 

interessa a sociedade brasileira, porque o objetivo não é beneficiar a sociedade 

brasileira. E mais, promovendo graves problemas que afeta o conjunto da sociedade 

brasileira, que são problemas econômicos sociais e problemas ambientais e de saúde 

humana. 

Os problemas econômicos, é que na medida em que você concentra a terra, você 

explora a mão de obra barata dos trabalhadores, você aumenta muito o uso insensível de 

máquinas, consequentemente você desemprega, você tem menos mão de obra, você tem 

condições de baixar o salário das pessoas e isso leva ao empobrecimento dos 

trabalhadores que dependem da agricultura e muito deles deixando a agricultura para ir 

morar nas cidades do interior. 

Antigamente nós tínhamos o problema das favelas nas grandes cidades, hoje 

não. Hoje nós temos problemas sociais nas pequenas e médias cidades. Você pega 

cidades do interior que você tem vilas muito pobres, que tem muitos problemas sociais, 

exatamente de trabalhadores que deixaram o campo e foram para cidade. Perderam a 

sua oportunidade de trabalho através da agricultura, exatamente pelo uso de máquinas, 

pelo uso dos agrotóxicos e essas pessoas acabaram indo para cidade e hoje acabaram 

sendo um grande problema social nas pequenas cidades. São cidades que não tem 

indústria, não tem mão de obra urbana, consequentemente essas pessoas ficam 

desempregadas e isso vira um problema social, e não tem como atender a demanda 

dessas famílias, e elas não têm renda. Então os problemas de moradia, de saneamento 

básico, de saúde, educação, e principalmente o problema da violência com a juventude, 

que não tem trabalho, não tem como ir para escola. 

Isso está ligado ao modelo de agricultura que a gente está desenvolvendo hoje. 

E o segundo grande problema, são os problemas ambientais e de saúde humana, 

ou seja, o modelo de agricultura desenvolvido no Brasil, ele tem como conseqüência 

graves problemas ambientais. Claro que logo o desmatamento. Segundo é que na 

medida em que você precisa de grandes extensões de terra para utilizar as máquinas, 

isso acaba trazendo problemas ambientais sérios que é a degradação do solo, são 

problemas com as nascentes de água, com os pequenos córregos e rios, porque não tem 

como resolver esse problema. 

Se você pegar a situação da cana aqui no Estado de São Paulo, a cana é cultivada 

até na beira dos córregos, na cabeceira das minas, não tem nenhum tipo de proteção. E 

isso acaba provocando muita erosão, moçorocas que acaba erodindo as nascentes, os 

rios, enfim. 

E, também o problema de saúde, que eu acho que é uma questão muito séria 

para sociedade brasileira. Tanto a saúde do trabalhador que trabalha com esses produtos, 

o cortador de cana, o apanhador de laranja, principalmente o pessoal que trabalha com a 

madeira, que não tem nenhum tipo de proteção, ganham muito pouco. Outro problema 

sério é o problema de transporte. Essas pessoas moram na cidade, vão trabalhar no 

campo, saem de madrugada, não tem como pegar uma condução. E se tem não oferece 

nenhuma segurança e também problemas para o conjunto da sociedade, para os 

consumidores. Ou seja, o uso excessivo hoje de agrotóxicos não tem controle. 

Quer dizer, eu não tenho dados científicos para comprovar isso, mas certamente 

a população brasileira, os consumidores, estão consumindo produtos muito 

contaminados, porque  as medidas de controle não são eficazes. Esse modelo que é 

dominado por essas grandes empresas, elas não respeitam as normas e os meios de 

controle. 
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Quero te perguntar: como é que estão funcionando esses cursos? Como que nos 

assentamentos do MST, no caso desses mais antigos, da Fazenda Pirituba em 

Promissão, da Reunidas, como é que os agricultores trabalham esse novo modelo? 

Como é que eles sobrevivem lá? Como é a produção? Há mercado? Como vocês 

enfrentam essa construção de novo modelo, até porque os contrários, aqueles que dizem 

que não tem como deixar de usar os agrotóxicos e outros fertilizantes químicos, eles 

alegam que hoje há uma necessidade de produção em escala, que há pouco mercado 

para os produtos orgânicos e acaba sendo caro, e é meio que inexorável. Eu sei que tem 

experiências boas e certamente nos assentamentos do MST, os assentamentos rurais 

aqui no Estado de São Paulo, outras práticas. 

Como é que vocês convivem com isso, como isso é discutido, como isso é 

enfrentado concretamente ali?  

 

O SR. DELWECK MATHEUS – Na verdade é assim. Tanto a agricultura 

familiar quanto os assentamentos, principalmente os assentamentos de reforma agrária 

do qual a (ininteligível) ajuda a organizar, nós temos tentado buscar várias alternativas, 

tanto do ponto de vista de desenvolver tecnologias voltadas para nossa realidade, quanto 

de desenvolver alternativas do ponto de vista da renda, de buscar mercados, de pensar 

em agro  indústria também, porque essa é outra questão que está em debate. 

Não podemos afirmar que os assentamentos de reforma agrária e agricultura 

familiar não tem capacidade de produzir em grande escala. Isso não é verdade. O que 

nós não dispomos ainda é de tecnologia suficiente para  desenvolver isso. Mas entre 

essas alternativas, como o Deputado afirmou, em parceria com o PRONERA que é um 

Programa Nacional para Reforma Agrária e acabou dando certo o convênio com a 

UNICAMP e nós conseguimos organizar um curso de nivel médio, em formação de 

técnicos em agro ecologia, do qual o Deputado participou e toda essa discussão no 

início e nós tivemos a oportunidade de formar essas três turmas agora, esse ano. 

Então nós temos três turmas de filhos de agricultores assentados que se 

formaram em técnicos de ecologia e essas três turmas hoje, são mais de 90 meninos, 

filhos de agricultores, que estão distribuídos aí no Estado de São Paulo todo. 

E a outra experiência, nesse campo da alternativa econômica, hoje nós temos 

dois programas que tem sido fundamental para melhorar a renda da agricultura familiar 

e dos assentamentos, que é o programa de alimentos por parte da CONAB e o Programa 

de compra para merenda escolar, que com essa nova legislação, 30% da merenda, as 

prefeituras têm que adquirir da agricultura familiar. 

Então com isso está viabilizando a venda da produção dos assentamentos da 

agricultura familiar direto para os agricultores, para os consumidores. Por exemplo, 

através do programa do IPEA para aquisição de alimentos, a produção dos 

assentamentos está sendo entregue e o agricultor recebe o recurso da CONAB e paga 

em produto, só que o produto vai direto para atender a sociedade, principalmente as 

entidades que são cadastradas, asilos, escolas, hospitais. Isso está melhorando a renda 

dos agricultores. Nós estamos começando agora a participar da venda direta para 

merenda escolar. Tem vários Municípios já, que estão abrindo chamada pública para 

adquirir alimentos e nós temos participado dessas chamadas públicas para vender a 

produção para merenda escolar.  

Inclusive um exemplo, nós lá no Rio Grande do Sul, nós temos uma grande 

produção de arroz agro ecológico, e através desse programa, os produtores de arroz agro 

ecológico, eles já comprometeram na venda desse programa da merenda escolar toda a 

produção de arroz até 2012, vendida aqui no Estado de São Paulo para essas grandes 

instituições, como as do Grande ABC. 

Então eu estou falando isso para mostrar que há possibilidade. Não  podemos 

dizer que a viabilidade da agricultura é só produzir commodities para exportação. Isso 

não é verdade. Está vinculado a um modelo. Então nós temos experiências concretas 

que é possível atender a demanda de alimentos da sociedade, é possível viabilizar a 

renda dos assentamentos e da agricultura familiar. Eu acho que, de fato, a gente tem 

mesmo que avançar nessa perspectiva de ter outro modelo, com tecnologia. Políticas 

que, de fato, venham desenvolver outro modelo para agricultura brasileira. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Uma vez eu visitei um assentamento, não sei se 

foi na região de Itapeva, onde as famílias dos assentados estão discutindo um projeto de 

soberania energética, a partir da produção de girassol, das sementes se fazia o adubo, 

ração para gado, a produção de óleo, a substituição do óleo diesel. Esses tipos de 

projetos continuam sendo desenvolvidos? 

 

O SR. DELWECK MATHEUS – Nós temos várias experiências. São 

pequenas experiências que temos em Itapeva e em outras regiões também. Essa 

discussão vem junto com a discussão da soberania alimentar, exatamente desenvolver 

que nós podemos adotar outro modelo de agricultura, que é a questão colocada aqui que 

é do uso do solo. Eu tenho certeza de que os camponeses, quanto à reposição dos 

nutrientes do solo, o produto químico desgasta muito mais do que o orgânico e a 

agricultura orgânica e agro ecológica ela não retira somente os nutrientes do solo, muito 

pelo contrário a gente repõe. Quer dizer, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, você pode 

repor no solo com medidas orgânicas e não químicas. Isso na verdade é um dos 

argumentos da indústria química que não é verdadeiro. 

Então não é que a produção agro ecológica e orgânica desgasta o solo e não 

repõe. Isso não é verdade. O que a gente não tem é ainda uma tecnologia para 

desenvolver isso, de certa forma com mais quantidade. 

O que nós estamos dizendo é que tanto a reforma agrária, quanto a agricultura 

familiar, ela pode e deve adotar outro modelo de produção agrícola baseado na 

soberania alimentar. E soberania alimentar não significa produzir só quantidade de 

alimento. Quando a gente fala soberania alimentar, estamos falando num processo, 

numa cadeia, num modelo de produção que leva em consideração o uso do meio 

ambiente, ou seja, da riqueza natural, solo, clima, água, trabalho humano, leva em 

consideração. A gente leva em consideração a quantidade, a qualidade do alimento que 

a gente produz, inclusive pensando no futuro da humanidade e leva em consideração 

também os problemas sociais e econômicos, que é o processo de distribuição de 

trabalho e consequentemente o processo de distribuição de renda. 

 O que nós estamos dizendo é que nós precisamos fazer essa distribuição 

concreta. E que é o modelo de agricultura que a sociedade brasileira quer. 

Por isso que quando viemos para depor, nós achamos muito importante esse 

debate, que é exatamente a gente debater que modelo de agricultura que a sociedade 

brasileira quer. Nós queremos um modelo de sociedade visando somente o lucro da 

pequena empresa, das multinacionais, das empresas da agroquímica? Ou nós queremos 

um modelo de agricultura para alimentar, preocupados com a exploração e preservação 

do meio ambiente, das riquezas naturais, com a quantidade e a qualidade do alimento e 

com a distribuição de renda e com o desenvolvimento social? E aí nós achamos que isso 

seria possível. Mas é claro que nós precisamos de uma política para isso e acho que o 

Estado deve cumprir um papel importante, porque o Estado também patrocina esse 

modelo atual. 

Esse modelo atual, todos os recursos de financiamento, todos os recursos de 

pesquisa, através  dos institutos de pesquisa das universidades estão voltadas nesse 

modelo. Então é isso que a sociedade brasileira tem que questionar. Nós não podemos 

ter um investimento de Estado em outro modelo de agricultura, baseados em outros 

parâmetros para sociedade?  Nós não podemos pensar em nossas universidades, os 

centros de pesquisa, para desenvolver pesquisas para produção orgânica e agro 

ecológica, inclusive num processo de transição. Então esse é o debate que nós queremos 

fazer, que leve a distribuição de renda, que leve também um processo de 

desenvolvimento social e econômico, principalmente para o interior do país, o interior 

do Brasil. Mesmo o Estado de São Paulo que considerado o Estado mais rico do Brasil, 

tem problemas no interior de pobreza, nas cidades pequenas esses problemas são muito 

graves. Então como é que a gente vai pensar o desenvolvimento do interior do Brasil, do 

interior do Estado de São Paulo se não pensar em outro modelo de desenvolvimento da 

agricultura. 

Porque são essas cidades de 20, 30 até 100 mil habitantes, elas são dependentes 

da agricultura. Seja ela a agricultura com esse modelo agro químico, da monocultura 

para exportação, ou seja de outro modelo voltado para produção, para soberania 

alimentar. 

Então esse é o debate que nós devemos fazer. Qual é o modelo de agricultura 

que a gente quer? A gente quer um modelo de agricultura só para gente beneficiar as 

grandes empresas da indústria da agroquímica, ou nós queremos um modelo de 

agricultura para beneficiar o conjunto da sociedade, seja ela da cidade ou do campo? 

E dentro disso está a agricultura orgânica, a agricultura ecológica, os 

assentamentos de reforma agrária, está a agricultura familiar. Então esse é o debate que 

nós queremos fazer. E eu acho importante a CPI de certa forma. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Restou somente esse Deputado aqui, todos 

foram embora e foi uma pena. Eu estava aqui conversando com o Deputado Bruno 

Covas, da gente pensar um modelo. Ficarmos, talvez, um dia inteiro aqui de manhã e a 

tarde, com várias mesas, para gente ganhar tempo e arrumar um compromisso de todos 

estarem aqui, mas os depoimentos aqui têm sido muito bons. 

Delweck eu queria te perguntar o seguinte: lembro-me que visitando a região 

que você mora lá em Itapeva, tinha um... Lembra que eu estive também no Centro Paula 

Souza conversando com a diretora Laura Laganá, sobre um projeto de apoio a cursos de 

agro ecologia de nivel médio com apoio do Governo Federal do PRONERA, para 

formar jovens no ensino médio nessa área técnica da agro ecologia? 
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planta e ele manda o agricultor comprar e colocar. Ele vai acabar pondo produto 

químico na planta. Primeiro que ele vai comprar sem controle, porque o técnico não vai 

ficar lá. Ele dá a receita e vem embora. 

É a mesma coisa com os veterinários. O cara tem um animal doente, vem o 

veterinário dá uma olhada, emite uma receita e manda comprar. Ele vai aplicar um 

produto químico numa vaca de leite e não tem nem carência. No outro dia ele tira o leite 

e manda para o laticínio. Então esse é o problema que afeta o conjunto da sociedade. 

Primeiro que afeta o agricultor porque ele está usando um produto sem controle. 

Segundo é que ele está perdendo renda, porque ele vai comprar um produto caro na loja 

e, terceiro é que o consumidor não sabe o produto que está consumindo. Ele pode estar 

consumindo um leite que foi tirado de uma vaca que pode ter consumido uma dose de 

produto químico que ninguém tem controle.  

Infelizmente, o nosso modelo de assistência médica é assim. Que me desculpem 

os agrônomos, mas eles vão para Universidade e aprendem a fazer isso. E o veterinário 

também. Ele volta de lá com essa incumbência de dar receita de produtos para comprar. 

Então esse é o problema da assistência técnica. 

Eu estava vendo uma pesquisa recente, Deputado, que inclusive nós podemos 

nos apropriar dela que é um levantamento da composição da renda da agricultura 

brasileira. Diz que 12% da renda da agricultura ficam com a agricultura. 15% ficam 

com o comércio e 72% ficam com a agroindústria química. Então, na verdade, é um 

modelo de agricultura que visa somente o lucro da agroindústria. O problema é que essa 

agroindústria, boa parte delas são multinacionais. Então esse lucro não fica no Brasil. 

Então esse é o grande problema. A renda da agricultura fica da porteira para fora. Fica 

com a indústria química. 

O agricultor compra máquinas, óleo diesel, adubo, veneno, semente e depois ele 

vende a sua produção para a indústria. Então essa cadeia da produção agrícola acaba 

fazendo com que toda a renda da agricultura fique com a agroindústria. Esse é o grande 

problema, inclusive do interior do Estado de São Paulo. Nem o comércio é beneficiado. 

Máquina, o agrotóxico, as sementes, tudo o que vai para lá vai de fora. 

Eu estou falando isso porque isso exatamente está relacionado à pesquisa, ao 

conhecimento cientifico e a assistência técnica. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Muito bem, já estamos com um problema de 

horário. Queria agradecer a contribuição da Drª Marijane Vieira Lisboa. Certamente, se 

precisarmos nós vamos recorrer novamente a senhora e também ao Sr. Delweck 

Matheus que é da direção estadual do MST, agricultor, certamente vamos precisar. E se 

o senhor puder nos fornecer ou a fonte dessa pesquisa, ou essa pesquisa para ilustrar 

melhor o nosso Relatório, seria de grande valia. 

 

O SR. DELWECK MATHEUS – Estou à disposição e posso providenciar 

fontes que possam comprovar as informações. Essa questão, por exemplo, da aplicação 

do herbicida no feijão, como dados econômicos, a gente está à disposição e vamos 

providenciar sim. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Agradeço. Então, não havendo mais nada a 

tratar na reunião de hoje, agradeço a presença de todos, e vamos aguardar o nosso 

Presidente que chame a próxima reunião que será na próxima 4ª. feira, já com novos 

convidados daquela lista aprovada. 

E vamos sugerir com o Presidente dessa Comissão um dia de trabalho muito 

intenso para gente ganhar tempo, já que teremos Janeiro em recesso, e quem sabe a 

gente consiga dessa forma até o final de Fevereiro, no termino dessa legislatura, 

apresentar um Relatório para análise aprovação dessa CPI. 

Obrigado a todos e até a próxima reunião. 

 

*      *      * 
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experiências da produção de energia de uma forma sustentável também, que seria o uso 

a partir da produção da energia da própria propriedade, de sua pequena propriedade.  

Isso de forma cooperativa é claro. 

Então nós temos, por exemplo, produção de gás através do biodigestor. Temos 

produção com pequenas unidades de beneficiamento de óleo vegetal, inclusive uma 

tecnologia que substitui o motor de diesel para o motor com óleo vegetal. Nós temos 

máquinas que funcionam com óleo vegetal.  

Enfim, é possível sim. Nós temos experiências que mostram que você tendo a 

produção da energia a partir de outro modelo. A partir da pequena propriedade, do 

aproveitamento dos recursos naturais de uma forma mais organizada e de uma forma 

mais sustentável. Inclusive quando a gente fala de discussão de modelo, nós estamos 

falando de estudo, porque é aquela história. Você não vai usar o agrotóxico, mas vai 

usar o trator que vai usar o diesel. Mas é possível, num processo de transição, orientado 

por pesquisa, por tecnologia, desenvolver modelos. A energia que você gasta você pode 

produzir em sua própria propriedade que ela se repõe para natureza. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Só mais duas questões. A primeira é em relação 

à assistência técnica. Como é que vocês que são agricultores de assentamentos, 

pequenos agricultores, dialogam com o Governo do Estado? O Governo  do Estado tem 

debates, convites para participação em algum foro, um conselho? E segundo, como é a 

assistência técnica? Nós temos de um lado o INCRA atuando no Estado de São Paulo 

em apoio aos assentamentos, pelo que eu conheço com o apoio do serviço de assistência 

técnica, e por outro lado tem outro órgão do Estado que é o ITESP que também trabalha 

na prestação de serviços dessa área. Como é o modelo de assistência técnica? São 

funcionários do Estado que tem o dever, já que a Constituição determina isso? O 

modelo há uma interação, um diálogo, ou há uma imposição? Como é isso? 

 

O SR. DELWECK MATHEUS – A assistência é um grande problema. 

Inclusive precisamos ver como se dá a assistência técnica para grande produção. Quem 

fornece assistência técnica para esse modelo da monocultura, são as grandes empresas, 

que acabam pressionando também os agricultores familiares a não usar produtos. 

No caso dos assentamentos de reforma agrária, especificamente, nós temos 

assentamentos do  Governo Federal e do Governo do Estado. Eu particularmente, sou 

assentado num do governo do Estado, que deveria ser assistido pelo ITESP – Instituto 

de Terras do Estado de São Paulo.  

Na verdade a assistência técnica é muito precária. Não tem um planejamento, 

não está apoiada em pesquisa, tecnologia, de face que pudesse orientar o agricultor 

familiar, na perspectiva de tanto melhorar a sua produção, como de ter uma produção 

mais planejada. 

Aqui no Estado de São Paulo tem vários órgãos de pesquisa. A própria CAT tem 

instituto de pesquisa em Campinas, mas isso não está trabalhando na perspectiva de um 

apoio a agricultura familiar e aos assentamentos de reforma agrária. Eu tenho a 

impressão de que estão todos voltados para grande produção.  

Então, nós defendemos uma assistência técnica que você pode juntar o 

conhecimento cientifico com o conhecimento da cultura do agricultor. O agricultor 

também tem conhecimento. A própria experiência dele o leva a conhecer sementes, 

conhecer o clima, o solo. Então nós achamos que o ideal em uma assistência técnica, 

primeiro é que tem que haver recursos e planejamento por parte do Estado, segundo é 

que tem que ter uma interação entre o conhecimento científico e a experiência dos 

agricultores. Isso não acontece. Acho que isso, de fato, é um problema para gente pensar 

outro modelo de desenvolvimento da agricultura. 

E uma coisa que eu acabei não falando é esse problema dos transgênicos e da 

semente estéril, que está ligada a questão da assistência técnica. O técnico orienta o 

agricultor a ir comprar a semente lá na loja, só que ele vai comprar uma semente 

transgênica ou estéril que depois não vai reproduzir. Então ele tem que comprar a 

semente todo ano. Porque isso? Essas lojas mercantilizam uma mercadoria que é 

produzida na indústria. Então toda vez que você precisar adquirir semente, você vai ter 

que comprar lá da indústria. Isso está relacionado à soberania alimentar, porque a 

produção da semente de alimentos depende da indústria. 

Por exemplo, se a Monsanto resolver sair do Brasil, e daí? A semente é estéril, 

não reproduz mais e como faremos? Então está comprometida a soberania alimentar e, 

inclusive está relacionada à pesquisa de assistência técnica, porque nós podemos 

desenvolver sementes que ela pode ser propriedade dos agricultores. E produzir na 

mesma condição que uma semente transgênica, uma semente híbrida, mas que é estéril. 

Então é nesse campo que a gente pensa a assistência técnica. 

A assistência técnica não pode ser somente um técnico agrônomo, um 

veterinário para dar a receita ao agricultor. O cara chega e fala que tem um bicho na 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Local de trabalho? 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Eu sou sindicalista, estou afastado da, licenciado como 

trabalhador rural da Fazenda Apeninos, no Município de Rincão. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Cargo que ocupa hoje? 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Presidente da Federação dos Empregados Rurais 

Assalariados do Estado de São Paulo, FERAESP. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Gostaria de pedir ao senhor 

que pudesse fazer o Termo de Compromisso do Depoente. 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Eu terei que ler? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Quer que eu leia? 

 

O SR. ÉLIO NEVES – É que eu sou deficiente visual, esse é o meu problema, 

desculpa. 

 

“O depoente fala de sua deficiência visual e o Deputado Bruno Covas, 

Presidente da Comissão, procede a leitura do Termo de Compromisso que é 

repetido então pelo depoente em seguida.” 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Sob minha palavra de honra, prometo dizer a verdade 

do que souber e me for perguntado relacionado com a investigação a cargo desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Agradeço e passo então a 

palavra a V. Senhoria. 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Olha, primeiro quero agradecer aos parlamentares que 

dão a oportunidade de poder estar aqui prestando alguma contribuição dentro do campo 

de trabalho da experiência. Se de um lado experiência pessoal acumulada pelos anos de 

trabalho no campo e convívio com os trabalhadores na lida sindical, no cotidiano da 

nossa categoria, que são assalariados rurais, caracterizados esses assalariados como 

efetivamente empregados. 

Nossa organização compõe 80 sindicatos de empregados rurais no Estado de São 

Paulo. A Federação foi criada em 1989, ela congrega hoje diretamente 300 mil 

trabalhadores na representação, indiretamente cerca de um milhão de trabalhadores 

nessa representação. Diretamente são os filiados, indiretamente todo o conjunto da 

categoria no Estado de São Paulo. 

A nossa característica de trabalho se dá efetivamente no manejo dos processos 

de trabalho na Agricultura Paulista nos mais diversos setores dessa Agricultura, quer 

dizer, nós, na condição de empregados trabalhamos tanto para pequenos proprietários 

como para médios proprietários, como para grandes empreendimentos agroindustriais 

no interior de São Paulo. 

Nosso Estado, especialmente no interior se caracteriza por um grande 

conglomerado de agroindústrias em algumas regiões, em outras regiões ainda preserva 

uma agricultura de menor escala, mas também importante econômica e socialmente. 

Mas algumas características nessa agricultura são muito próximas ou semelhantes e 

outras são peculiares de cada uma delas. 

Eu pretendo dar um depoimento rápido sobre algumas questões junto ao tema 

que me foi colocado. Primeiro, a questão que mais nos toca diretamente é a questão do 

uso dos chamados agrotóxicos e como isso repercute na nossa vida, no nosso cotidiano, 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

 SEGURANÇA ALIMENTAR 

24/11//2010 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Havendo número 

regimental declaro abertos os trabalhos da terceira reunião da Comissão Parlamentar de 

Inquérito constituída pelo Ato 34/2010 com a finalidade de investigar as ameaças à 

segurança alimentar no Estado de São Paulo. 

Registro a presença dos Deputados Antonio Mentor, Roberto Massafera, Ed 

Thomas e Milton Leite. Solicito à Secretaria que proceda a leitura da ata da reunião 

anterior. 

 

 SR. MILTON LEITE FILHO – DEM – Pela ordem, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, Deputado 

Milton Leite. 

 

SR. MILTON LEITE FILHO – DEM – Solicitar a dispensa da leitura. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental, os Deputados 

que forem favoráveis se mantenham como se encontram, aprovado. 

Passamos então ao item 1 que é a oitiva da Dra. Juliana Ferreira que entrou em 

contato com a Secretaria da Comissão dizendo que não seria possível vir hoje à CPI, 

passamos então ao item 2, oitiva do Sr. Élio Neves, Presidente da Federação dos 

Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, FERAESP. Senhor Élio 

Neves, por favor, venha fazer parte aqui da Mesa. 

Antes de passar a palavra ao senhor, pedir ao senhor que responda ao nosso 

Termo de Qualificação. Nome completo? 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Élio Neves sem o “H”, com “E”. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Idade? 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Cinqüenta e dois anos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estado Civil? 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Solteiro. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Endereço de Residência? 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Rua Almirante Tamandaré, 521, Vila Xavier, 

Araraquara. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Trabalhador Rural. 
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cana, a cana está alta, você não entra lá com máquina, você não entra com bomba costal 

ou com outro tipo de coisa, é com avião. Ao se lançar esses produtos de forma aérea, 

muitas vezes isso passa sobrevoando pequenas cidades, populações, contaminando 

outras agriculturas como hortaliças.  

Dificuldades das nossas cidades no interior, nas cidades  onde a cana de açúcar 

tem uma influência forte e outros produtores, sobretudo produtores de hortaliças, 

produtores de grãos, outros produtores que procuram em algum espaço em meio aos 

arredores da cidade e mesmo nas divisas dos canaviais algum tipo de produção, 

normalmente essa produção é infestada quase que por inteiro por esses agrotóxicos que 

são lançados via aérea. Não há nenhum controle, nenhuma informação à sociedade, 

portanto a nós muito menos de que tipo de produto é e quais as suas conseqüências. 

O fato é que as pessoas sentem as conseqüências, tanto os danos do ponto vista 

econômico como danos à saúde dos trabalhadores. Com freqüência, no caso nosso, as 

empresas, a gente observa especialmente as usinas, fazer controle no sangue dos 

trabalhadores. Como está a situação sanguínea dos trabalhadores que estão submetidos a 

essa condição de agrotóxicos. 

Eu sou leigo nesse assunto, mas consultando os médicos, eles disseram assim, 

Élio é que o veneno não aparece no sangue, na verdade o que aparece é uma reação do 

sangue ao veneno, então o que se consegue detectar é essa reação que vai causando uma 

série de problemas e aí as empresas afastam o trabalhador.  

Quando chega lá em um determinado nível, afasta o trabalhador e aí o 

trabalhador tem que encontrar uma solução pessoal para o seu futuro, então, eu penso 

que nesta questão da cana de açúcar, o controle dos agrotóxicos é algo urgente que pode 

até não afetar diretamente, até por conta da questão das exportações, da utilização do 

etanol, etc., pode não afetar a questão do alimento, mas afeta a saúde dos trabalhadores 

por inteiro, e populações que mesmo que não estejam trabalhando nos canaviais, as 

populações vizinhas, as cidades menores são muito afetadas por esta utilização 

indiscriminada dos agrotóxicos. 

Também queria dizer que alguns produtos químicos absolutamente sem controle, 

vou aqui o nome de um popularmente conhecido com Regente. O Regente mata tudo, a 

sensação que se tem, parece que é um cupinicida, mas a sensação que se tem é que uma 

gotinha de Regente lá em um cantinho da casa fica matando as formiguinhas domésticas 

por três meses. Ele não tem aroma, não tem cheiro, não tem nada, o fato é que é 

violento. 

Esse produto anda clandestinamente passando de mão em mão pelo interior de 

São Paulo, as Casas Agropecuárias vendem esse produto assim como vendem outros, 

sem qualquer controle e isso é utilizado para matar formiga, utilizado para uma série de 

controles em toda a lavoura paulista, brasileira é utilizado também, mas nós estamos 

falando aqui de São Paulo, provocando efetivamente danos tanto ambientais como à 

saúde das pessoas. 

Além do Regente, eu queria citar aqui lavouras como o tomate, por exemplo, 

onde a carga de agrotóxicos é extremamente alta, quase sempre não se respeita a 

carência da aplicação dos agrotóxicos até a colheita desses produtos e o envio deles para 

os centros de distribuição de tomates. 

A questão das hortaliças, aí já entrando diretamente no abastecimento, vamos 

assim dizer, a questão das hortaliças e dos produtos que são produzidos na base de 

agrotóxicos, eu diria aí, as situações mais graves nós vamos ter no tomate, nós vamos 

ter na área de produção de batata, tomate eu destacaria a Região Sul do Estado, Região 

de Itapeva, Ribeirão Branco. 

A nossa Federação fez uma fiscalização importante nessa região para defender a 

saúde dos trabalhadores e houve depois um deslocamento da produção dessa Região Sul 

do Estado para a Região de São João da Boa Vista, mas sempre com os mesmos modos 

operantes de produção. 

A produção de batata também utiliza fortemente o agrotóxico e o que eu gostaria 

de ressaltar já partindo para finalizar, é que o Estado de São Paulo possui em sua 

história equipamentos públicos que praticamente hoje estão ociosos, absolutamente 

parados, com pouca atividade como a Coordenadoria de Assistência Técnica da 

Secretaria da Agricultura que possui uma larga experiência de agricultura saudável, 

possui pesquisas como o Instituto Agronômico de Campinas e outras instituições tanto 

na área de pesquisa como da área da assistência técnica que ao longo do tempo vem 

sendo desvalorizadas na relação com o Estado e desvalorizada na sua relação com a 

própria sociedade. 

lá dentro efetivamente nas relações de trabalho e como se repercute também nas nossas 

vidas até porque muitas das cidades no interior são diretamente afetadas, não apenas do 

ponto de vista da qualidade dos alimentos, mas também da forma como se produz esses 

alimentos. 

Então, essa questão do uso dos agrotóxicos é uma questão que muito nos 

preocupa, que afeta em demasia a condição de trabalho, a condição de vida dos nossos 

companheiros e companheiras. 

Eu queria dar aqui alguns testemunhos, por exemplo, na citricultura paulista que 

é extremamente importante para a nossa Economia, há uma escala de produção, de 

utilização extensa, muito intensiva de agrotóxicos, contudo, isso não tem demonstrado 

resultados concretos na defesa sanitária da citricultura. Tanto que nós temos tido 

enormes problemas econômicos, avanço do chamado Cancro Cítrico, avanço de outras 

doenças na citricultura.  

A citricultura muitas vezes mudando de região até na busca de ambientes mais 

saudáveis para a sua produção, nós tivemos no caso de Bebedouro, por exemplo, aquela 

região de Bebedouro, ali, Bebedouro, Barretos onde a citricultura sofreu um abalo 

significativo das questões sanitárias, não é só uma questão de preço, é uma questão 

realmente de saúde da citricultura e o que ocorre como solução econômica para esse 

problema tem sido a mudança de região. 

Só que nestas regiões restou o que? Restou problemas ambientais profundos e 

uma população extremamente carente, problemas de saúde grave e o uso indiscriminado 

dos agrotóxicos, o manejo especialmente do combate ao que se chama de pragas. Esse 

manejo quase que exclusivamente por meio de produtos químicos obviamente tem 

levado a um processo de maior resistência por parte dos microorganismos e isso chega a 

um ponto que não tem mais solução. O fato é que os seres humanos estão ficando com 

essa conta e o meio ambiente está ficando com essa conta. 

Na citricultura, só para encerrar esta parte da citricultura a pulverização é muito 

intensa, pulverizam-se inclusive pessoas, até recentemente, senhores parlamentares, 

para se ter uma ideia, os trabalhadores eram pulverizados nas porteiras das fazendas. A 

nossa organização com o apoio do Ministério do Trabalho, com o apoio do Ministério 

Público do Trabalho teve que fazer fiscalizações intensas, um movimento muito grande 

para impedir que os trabalhadores fossem pulverizados. As pessoas desciam lá dos 

ônibus para entrar na porteira das fazendas para trabalhar, passavam por um produto, 

tomava um banho, pouco se importava se estava frio, normalmente por volta de 

6h30min da manhã. Então, a grande discussão era, mas não, o produto não é tóxico, mas 

quando você vai discutir ou querer saber qual é o produto, daí o produto é omitido. 

Não é disponibilizado nenhum tipo de controle no ponto de vista sanitário, 

agronômico, que produto está sendo lançado sobre os trabalhadores? E que produto os 

trabalhadores estão no seu cotidiano lá nesse pomar, em contato com ele? 

Então, poderia assim, na porteira das fazendas você já encontra um controle fixo 

sanitário ali preocupado com a doença do pomar e pouco preocupado com a doença das 

pessoas, dos trabalhadores e do meio ambiente. 

Nos pomares não há aquele controle necessário para os períodos de carência em 

que você passa o produto e necessariamente tem que dar um tempo para que as pessoas 

se movimentem por dentro dos pomares. 

Então, eu penso que essa questão na citricultura é extremamente grave e além de 

causar problemas para nós em relação à saúde dos trabalhadores, causa problemas 

graves em relação ao meio ambiente. 

A outra coisa que eu queria também citar é que na área da cana de açúcar, pela 

sua representação no contexto da agricultura paulista, mais recentemente em função das 

exigências tecnológicas e de Mercado, as agroindústrias passaram a programar 

intensivamente o processo de maturação dos canaviais. Então, você já tinha uma prática 

na utilização de agrotóxicos no processo de produção propriamente dito, então, a prática 

de utilização, por exemplo, em grande escala de herbicidas, com muito pouco controle 

da aplicação desses herbicidas, inclusive de como isso afeta a situação das águas, a 

situação dos trabalhadores que estão ali envolvidos. 

Mas ainda nesse momento em que o herbicida era praticado, lançado apenas para 

a questão das ervas daninhas, não era tão grave como isso que vou apresentar agora que 

é a utilização de produto químico e eu não saberia informar à Comissão se esse produto 

químico é herbicida ou não, quer dizer, qual a característica dele, mas o fato é que é um 

produto química lançado para funcionar como maturador, como agente maturador em 

grande escala nos canaviais. Pela extensão dos canaviais e pela condição do plantio da 
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naquelas (ininteligível) para não infectar, mas eu nunca reparei nisso. Então foi de certa 

forma impressionante. 

Eu até sugiro, Presidente, que a gente se aprofunde um pouco mais no sentido de 

identificar de que maneira está sendo pulverizado esse trabalhador, veja, eu estou lá há 

mais de 40 anos acompanhando a citricultura e não havia despertado neste detalhe, é 

realmente uma coisa preocupante.  

Que tipo de produto é aplicado no trabalhador? Eu acho que deveria ser 

identificado, deveria sair desta Casa, talvez um projeto de Lei de que no caso de você 

pulverizar o trabalhador, deveria ser identificado e ter a aquiescência dele nisso, uma 

coisa, acho que fica essa sugestão. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Só um aparte, Deputado,  

aproveitando o senhor disse que tinha momento em que a situação, se eu entendi direito 

melhorou com a participação do Ministério Público do Trabalho, Ministério do 

Trabalho? Então, após a conclusão da fala do nosso Deputado Roberto Massafera, 

queria que o senhor explicasse um pouco mais se isso já resolveu, ou de que forma isso 

melhorou, o que foi essa melhora. Obrigado, Deputado. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Olha, com essa colocação você 

encerrou a minha palavra exatamente, (risos), não é? Exatamente levantou um problema 

que eu sendo da área desconhecia. Poderia discutir aqui sobre os agrotóxicos no tomate, 

que, aliás, os resíduos, na uva, você pega a uva o que ela tem resíduo ainda, enfim, mas 

só esta parte que me preocupa, gostaria que você esclarecesse um pouco mais, talvez 

para a gente buscar, desta Casa, desta Comissão, desta CPI uma formatação legal desse 

procedimento. 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Olha, eu diria o seguinte, você tem aqueles casos mais 

visíveis, mais gritantes. Eu citei um caso aqui que é, chega a ser inaceitável de toda 

sorte quando o trabalhador, porque você chegar e adentrar uma propriedade dessa, de 

grande, vai lá, de carro, então, o trato que eles tem com a gente que é visitante, e aí 

qualquer pessoa mesmo da gerência da fazenda, etc., é um trato. Agora, se eu pegar, por 

exemplo, os colhedores de laranja, imaginar assim, estão colhendo laranja, para a gente 

entender isso como funciona. 

Eles estão colhendo laranja na propriedade “x”, aí para a colheita na propriedade 

“x” às 11 horas da manhã, acabou a colheita ou porque vai mudar de variedade ou por 

alguma razão e vai mudar de fazenda, não é? Aí como é que você vai desinfetar esses 

trabalhadores (risos) se a eles não são fornecidos equipamentos de proteção, não são 

fornecidas roupas separadas. Na verdade você precisaria ter um processo em que os 

trabalhadores tomassem um banho, trocassem de roupa, largassem suas vestimentas 

naquela fazenda e não fosse para outra propriedade fazer o processo de transmissão das 

doenças. Porque vai fazer naturalmente. 

Qual é a solução que eles encontram? Dar uma chuveirada na peãozada. Então, 

isso é o cotidiano do que você tem lá no trabalho. Se eu pegar, por exemplo, na 

aplicação de agrotóxico no tomate, muitas vezes você tem um trabalhador aplicando 

agrotóxico, coloca lá um trator para fazer pressão para o jato soltar e você tem 

trabalhador aplicando aqui em uma rua de tomate do lado de cá e nas outras ruas você 

tem trabalhador fazendo desbrota, fazendo uma série, e aí o jato vai pegando todo 

mundo porque, isso é visível. 

Agora, eu fico imaginando aquilo que o olho não vê que está misturando lá na 

atmosfera pegando as pessoas. Na questão dos aviões na cana, por exemplo, eles fazem 

às vezes marcas com pessoas. As pessoas vão mudando a estaquinha, a gente chama de 

estaquinha, as pessoas vão mudando a estaquinha para balizar a pulverização feita pelo 

avião. Está lá, está lá no campo mudando as tais estaquinhas. O avião vem, dá o vôo 

rasante e não tem, é inevitável que vá pegar os seres humanos que estavam embaixo. 

Então, eu não aconselharia, com todo respeito aos parlamentares, que a Casa 

fizesse uma legislação ou uma indicação específica para essa ou aquela cultura. Eu citei 

a citricultura, a cana, o tomate, poderia citar outras apenas como exemplo. Eu acho que 

talvez fosse mais interessante que a Casa se preocupasse com os produtos que estão 

sendo utilizados em São Paulo, o controle desses produtos. Qual a sua repercussão, 

porque aí V. Exa. tem razão, muita razão. Quer dizer, nós estamos não apenas 

comprometendo a saúde pública, nós estamos comprometendo as futuras gerações com 

a contaminação do solo, do lençol, das águas, superfícies. 

A ponto de você ter quase que o processo de receituário, vamos assim dizer, ou 

mesmo sem receita, a aquisição de agrotóxicos de altíssima periculosidade não tem 

nenhum controle por parte dos órgãos públicos. 

Então, quer dizer que, para nós, muito mais do que buscar uma regulação, um 

processo de legislação, etc., etc., nós precisaríamos buscar uma recuperação dos nossos 

órgãos que historicamente contribuíram para a pujança de nossa agricultura e que 

pudesse estar voltada para a nossa necessária diversificação não apenas diversificação 

de produtos, não é? Se a gente descer aqui para o Vale do Ribeira, eu estive no Vale do 

Ribeira recentemente e vi bananais sendo pulverizados de avião e em meio aos bananais 

as casas dos trabalhadores. 

Nada contra o processo tecnológico e à utilização de métodos modernos de 

controle, mas esses métodos não podem levar ao exagero. Nós não podemos assistir aos 

exageros que nós assistimos na nossa agricultura como se ninguém tivesse nada a ver 

com o peixe, como se ninguém tivesse nada com isso. 

Então, eu acredito que a grande contribuição e eu vim aqui com este interesse de 

poder subsidiar os senhores parlamentares para que o Estado de São Paulo, pela riqueza 

que possui no ponto de vista do conhecimento científico, pela logística que possui o 

Poder Público do Estado de São Paulo, nós poderíamos com certeza estar vivenciando 

outra realidade e dar exemplos ao Brasil e ao mundo de como se desenvolver uma 

produção de alimentos, uma produção agrícola com outros padrões que não fossem 

apenas o despejo exagerado dos produtos químicos sob o fundamento de que só por este 

método é que a gente faz controle. 

O fato é que este método não tem feito controle, este método tem provado que os 

tipos de plantações e de lavouras tem migrado de um lugar para outro do Estado, tem 

ocorrido um processo de monocultura cada vez maior. Nós estamos perdendo 

diversificação de ecossistema, diversificação na produção e com certeza não há estudo 

nem política que leve em conta isso como uma questão de segurança alimentar, mas eu 

quero apontar aqui que a nosso ver há questões de saúde pública para ser enfrentada 

porque são milhões de trabalhadores, de famílias que são submetidas diariamente a esse 

tipo de manejo. Eu fico à disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Agradecer ao Sr. Élio 

Neves e abrir a palavra aos senhores parlamentares que queiram fazer alguma pergunta. 

Com a palavra o Deputado Roberto Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Presidente Bruno Covas, 

companheiros Ed Thomas, Simão Pedro, é com prazer que nós recebemos aqui um líder 

rural, trabalhador rural da minha região, da nossa região, mas é um líder maior agora, 

não é? É um líder do Estado de São Paulo, não é? 

Ele representa bem os trabalhadores, eu fiquei contente com a sua colocação. 

Exatamente a finalidade desta Comissão é apurar e levantar esses problemas que você 

falou. Queria te parabenizar por vir aqui nos enriquecer com seu conhecimento e sua 

colaboração. 

Aproveitar, somente dentro do que você falou, na citricultura nós estamos 

passando por um problema muito sério não só com, o (ininteligível) lá, ainda não temos 

solução correta de estudo, então, é um problema ainda a ser resolvido. 

No setor açucareiro a gente tem ainda problemas difíceis que você levantou. Nós 

discutimos aqui também sobre questão de transgênicos que é também o uso dos próprios 

herbicidas, então, os transgênicos que estão sendo produzidos é que são aqueles para 

utilizar os mesmos herbicidas que são utilizados no caso aí, vamos dizer o Randap, o 

24D. 

Na área em que você aplica esse Randap, na área em que você aplica o 24D, de 

quatro a cinco anos você não consegue plantar feijão ou outro produto, não é? Se hoje 

eu aplicar Randap na terra para plantar cana, você tem que esperar quatro anos para 

poder ter essa terra, e esses resíduos ficam na terra, vem na alimentação, vai para o 

gado, enfim, é uma das coisas muito preocupantes, assim, na cadeia alimentar nossa, 

não é? 

E você despertou também uma questão que não se falou aqui ainda, que é como 

você disse, a citricultura a questão de se pulverizar pessoas, não é? Eu sempre achei, 

quando se vai a uma fazenda de laranja, eles pulverizam o carro se passa com a roda 
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Governo Federal de forma complementar, porque se trata de um tema não só da 

agricultura, mas de saúde pública, não é? 

Eu sempre falo a gente não sabe o que a gente está comendo porque o uso 

indiscriminado de agrotóxicos, dizem, por exemplo, que na lavoura de pimentão os 

caras estão usando 68% a mais daquilo que é permitido, é a informação que eu li em 

uma revista outro dia. 

Então, acho que a gente pode trabalhar bastante, mas como é que isso está sendo 

feito? Me parece, não sei se você, Élio, concorda que a indústria dos agrotóxicos tem 

um controle sobre o Ministério, porque é uma dificuldade se banir determinados 

produtos aqui no Brasil. Por exemplo, tem um produto que a ANVISA pelas pesquisas 

considerou cancerígeno, esqueci o nome dele agora, é um dos 12 aí que estão sendo 

trabalhados no sentido de serem banidos do uso dele. Mas é considerado cancerígeno, 

foi atestado, mas que sovai sair de uso a partir do final de 2011. É um absurdo, 

enquanto isso por um ano, dois, continua contaminando, matando pessoas, 

envenenando, não é? 

Então, em sua opinião, qual são as dificuldades para que haja um maior, um 

banimento, uma restrição maior ao uso deste tio de produtos que tenham essas 

moléculas já consideradas prejudiciais à saúde humana e que continuam sendo usados 

livremente?  

 

O SR. ÉLIO NEVES – Primeiro a título de informação, respondendo a V. Exa. 

o Presidente Lula inaugurou um diálogo social a nosso ver da mais alta importância, 

pelo menos no que diz respeito a nós, não é? Porque foi a criação da Mesa de Diálogo 

Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana de açúcar. 

Reuniu lideranças de todo país, a CONTAG e a FERAESP do lado dos 

trabalhadores e o Setor Patronal, a única que é aqui de São Paulo, o Fórum Nacional 

Suco Energético. Em torno desta Mesa foram reunidos os seis Ministérios. Ministério 

do Trabalho, Desenvolvimento Agrário, Casa Civil, Secretaria Geral da Presidência, 

Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, esses seis Ministérios juto com as 

Bancadas de Trabalhadores e Empregadores debatemos todo tipo de assunto. 

Primeiro foi o esforço para se buscar o consenso quanto aos temas a serem 

discutidos. Resumiu-se em poucos temas, mas o tema do agrotóxico, nós fizemos, tanto 

a FERAESP como a CONTAG, um esforço para colocá-lo na pauta, não conseguimos 

colocá-lo na pauta, não é? Porque eles entendem, essa é uma questão, o que eles 

entendem?  

Que não nos cabe se meter na forma como se organiza produção. O problema é 

que a forma como se organiza a produção nos afeta, mas foi um tabu nesta questão. É 

como se o empresário imaginasse que porque ele é dono do negócio, a ele é permitido 

tudo. 

Então eles confundem controle social e necessidade de respeito ao outro, ao 

semelhante, ele confunde isso com restrição à liberdade. Eu não penso que fazer a 

defesa do interesse público restringe a liberdade de empresário, aliás, eu penso que isso 

gratifica do ponto de vista de dar ao empresário e à produção um maior valor por 

respeito às suas responsabilidades sociais. 

Acho que esse é um dado porque o nosso empresariado infelizmente confunde 

responsabilidade social com cerceamento de liberdade de livre iniciativa. O cara acha 

que pode comprar o que pode. Alguém fala para ele, ah, um engenheiro vem dar uma 

receita aqui, basta aplicar e ele aplica não tem acompanhamento, não tem absolutamente 

nada. Esse é um ponto. Nessa Mesa Nacional muita coisa avançou, mas nesta questão 

de saúde pública, ela infelizmente, Deputado, as conquistas são poucas. 

O que é importante? Eu penso que importante é a experiência, acho que esse é o 

grande ganho, porque é a primeira vez na história do Brasil que ocorre um diálogo 

social, esse diálogo social não acabou. Ontem o Presidente da República assinou um 

decreto oficializando a Mesa de Diálogo até para que dê a ela a importância pública que 

ela teve e possa o próximo Governo, sinalizar para o próximo Governo que esse 

processo precisa ter continuidade, mas eu quero fazer aqui um lembrete na linha do que 

V. Exa. colocou. 

Por exemplo, nas últimas reuniões a Bancada dos Trabalhadores tanto a 

CONTAG como a FERAESP, fez um esforço enorme para que o Ministério da Saúde 

integrasse a Mesa de Diálogo. Nós tivemos que resistir (ininteligível) quebrar tabus para 

Temos que cada vez mais buscar águas subterrâneas para o abastecimento de 

nossas cidades porque o tratamento de água de superfície está ficando cada vez mais 

caro, então, nós estamos com este modelo. Ele tem sua importância econômica e social, 

mas nós não podemos deixar de exigir padrões diferentes de produção. 

O que eu imagino é que seria necessário ter um controle mais eficiente e não 

apenas em uma cultura especificamente até para não gerar discriminação ou coisa dessa 

natureza, mas para o conjunto da aplicação de agrotóxicos, os seus padrões de produção, 

quer dizer, quais são os produtos químicos que estão sendo lançados, de onde vem, 

porque vem e o que está acontecendo? 

Por exemplo, perguntas do tipo, assim, será que nós estamos aplicando aqui 

produtos químicos que sabidamente já foram inutilizados ou proibidos em seus países 

de origem? 

E como está o controle efetivamente disso, porque nós sabemos como funciona a 

nossa cultura. O Estado, não basta proibir, ele tem que exigir, tem que impor formas de 

controle. Quanto nós sofremos para admitir o cinto de segurança? Hoje é tranqüilo 

admitir o cinto de segurança, mas o Estado exerceu uma fiscalização pesada, eficaz. 

Enfrentou sabidamente a resistência nesta questão do cinto de segurança. O Estado 

enfrentou positivamente a questão do fumo, não é isso? 

Então, eu penso que questões que afetam a grande parcela da população 

merecem enfrentamento semelhante como foi a questão do cinto de segurança, como a 

questão do fumo e outras questões que o Estado de São Paulo atuou com brilhantismo. 

Eu penso que nós podemos, pela condição que o Estado tem de atuar com 

brilhantismo porque ele dispõe, insisto nisso, de órgãos, equipamentos, ele não 

precisaria nesse caso criar muita coisa nova, era só ativar efetivamente o que ele tem e 

criar sistemas de controle especialmente de uma coisa assim, olha, obviamente que os 

profissionais estão soltos, mas os Conselhos de Engenharia fazem pouco controle de 

como os agrônomos, os veterinários, etc., estão utilizando estes produtos. Infelizmente 

você tem aí, vou dar outro exemplo aqui, você tem um absurdo ainda no interior de São 

Paulo, eu vejo isso com freqüência em que gado está sendo alimentado com cama de 

frango, quando sabidamente isso é proibido. Gado sendo alimentado com cama de 

frango. 

Porque aí você tem transmissão de doenças, o risco da vaca louca, etc., etc., etc. 

A lei está aí, é proibido, o Ministério da Agricultura proíbe, tem toda uma campanha 

para isso, mas entre comprar uma ração cara e comprar uma cama de frango para dar 

para o gado, o sujeito compra a cama de frango. E você não tem uma fiscalização 

agropecuária do ponto de vista sanitário. Isso é muito pouco enfrentado na nossa 

agricultura. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Simão Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Quero cumprimentar o Deputado Bruno Covas, 

Presidente da Comissão e os meus pares aqui, o Ed Thomas, Roberto Massafera. 

Cumprimentar o companheiro Élio Neves, Presidente da FERAESP e dizer da minha 

alegria de reencontrá-lo aqui. Agradecê-lo, viu Élio, pela colaboração, pela prontidão 

com que você tratou o nosso convite, não é? De vir aqui, dar sua visão, a sua 

experiência. 

Eu queria que você, Élio, pudesse comentar um pouco, eu perdi o início da sua 

fala porque estava em um encontro da Federação da Agricultura Familiar e acabei me 

organizando mal em relação ao horário e peguei a parte final do seu depoimento. Queria 

que você pudesse falar um pouco nesse pacto, ontem, por exemplo, o Presidente Lula 

foi inaugurar o alcooduto em Ribeirão Preto, Paulínia, não é? E houve uma nova 

reunião do Pacto Sucroalcooleiro.  

O senhor trabalhou bem nesse tema de como criar relações mais civilizadas entre 

capital/trabalho. Se esse tema dos agrotóxicos entrou neste debate, como é que isso está 

sendo tratado de uma forma mais geral na relação com os próprios, principalmente 

nessa área da cana que é uma área da agricultura aqui no Estado de São Paulo que 

utiliza se não me engano, 300 mil trabalhadores ou mais, não é? Se esse tema tem sido 

tratado nesses fóruns, como é que está sendo tratado. É uma questão que o Estado de 

São Paulo pode contribuir muito. 

Quando a gente tocou esse tema dos agrotóxicos aqui na Comissão, eu vejo, por 

exemplo, que é um tema que o Estado pode legislar em forma de parceria com o 
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Então, ao discutirmos agricultura, produção, eu insisto nisso, às vezes a gente 

trata a agricultura apenas do ponto de vista do agricultor. Se o manejo é mais ou menos 

caro, se ele é mais ou menos viável do ponto de vista do agricultor. Eu penso que a 

agricultura tem que ser enfrentada, discutida do ponto de vista os interesses públicos e 

dos interesses da sociedade, daqueles que vivem aqui hoje, daqueles que viverão nas 

próximas gerações. Por isso tem que ser uma política de Estado propriamente dito. 

Talvez pudéssemos ter um esforço desta Casa e de sensibilização do próprio 

Governo do Estado para que inaugurássemos um processo interinstitucional que 

pudesse levar avante políticas, não políticas simplesmente, olha, criamos uma lei, 

porque sempre vamos ter aquela discussão se a lei pega ou não pega, qual o grau de 

divulgação, qual a forma de se fiscalizar, etc. 

Eu penso que a gente precisa emplacar efetivamente a formação de uma nova 

opinião, de uma nova cultura, porque nós, parlamentares, nós absorvemos a política do 

mais fácil. O mais fácil é o lucro fácil, o controle de praga, joga lá um veneninho que 

acaba com ela. Tudo bem acaba com aquela e geramos outra. 

Só em um futuro e muitas vezes um futuro bem próximo se percebe que não tem 

mais solução com a praga colocada que é o que acontece hoje coma citricultura paulista. 

Quer dizer, os investimentos na defesa sanitária da citricultura paulista, inclusive 

investimentos públicos, não foram suficientes para fazer o controle sanitário. Olha, está 

óbvio que o controle sanitário estava errado. 

E aquilo que afeta a planta, afeta a saúde pública, porque se afeta a planta, afeta 

o fruto, afeta as pessoas também. Só queria dar um pouco essa contribuição. 

*      *      * 

Assume a presidência o Deputado Ed Thomas - PSB 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Neste instante a gente substitui 

o nosso Presidente Deputado Bruno Covas, como Vice Presidente fazemos esse papel e 

com muito orgulho participamos desta CPI e é um orgulho muito grande poder recebê-

lo aqui, Presidente, para a gente beber dessa sabedoria, para a gente poder realmente 

aprender e eu creio que aqueles que podem estar acompanhando e estarão 

acompanhando pela TV Assembleia levarão o fruto, não é Deputado Simão Pedro? 

O que comer, não é verdade? O que podemos realmente consumir neste instante? 

A gente vê que ao lado de algumas lavouras existe o eucalipto, a própria seringueira, a 

própria cana e ali centrado os hortifruti. Quer dizer, e a gente bebe todo esse veneno, 

através de uma política que por parte do Governo parece não haver nenhuma 

fiscalização, é o poder capitalista que realmente impera. 

Eu gostaria, se o senhor pudesse me responder, embora tenha me sanado muitas 

dúvidas que eu venho da Região de Presidente Prudente que é o Oeste Paulista, uma 

região sucroalcooleira. Há um avanço muito grande da cana chamada até de deserto 

verde, não é isso? E o verde que a gente vê na cana de açúcar depois de ouvir o 

Presidente Élio não é só proveniente das bênçãos da chuva e da água, não é mesmo? É 

da maturação daquilo que é para adiantar tudo isso. Como cresceu rápido, a gente acaba 

entendendo porque é que cresceu realmente muito rápido. 

Quanto à citricultura na região do interior do Estado foi cerceada do seu direito 

de plantar a laranja, de ter a citricultura como uma renda maior. Um pé de laranja 

emprega quatro pessoas, me parece, por pé de laranja. E essa região não pode plantar 

justamente pelo cancro cítrico. Mas é uma região que não produz, mas tem o cancro e 

hoje a opção daquelas regiões que tem o cancro, como o Presidente Élio disse mudar 

realmente de região. Então vamos envenenar outra área porque essa aqui tudo o que vier 

para combater já não funciona mais. 

A Fundecitrus realizava cortes assim entrando em propriedades, cortando, e 

sempre foi uma dúvida que pairou Presidente, e na época Presidente da Câmara disse, 

mas o funcionário da Fundecitrus ao entrar em um pomar e fazer a erradicação do pé 

daquela planta e ir para outro pomar, ele não estaria levando esse cancro? Não! A 

resposta que me foi dada naquele período é que não! De forma nenhuma. E hoje a gente 

vê o trabalhador sendo pulverizado, certo? 

Então eu quero agradecer as dúvidas que eu tinha e o senhor me sanou e lhe 

fazer uma pergunta. Eu tenho pedidos de engenheiros agrônomos de algumas Casas de 

Agricultura do interior e há um descarte daqueles vasilhames de venenos que devem ser 

que o Ministério da Saúde estivesse na Mesa de Diálogo. Felizmente o Presidente da 

República entendeu isso e o Ministério da Saúde está entrando na Mesa de Diálogo. 

Então, o que eu penso? No caso de São Paulo nós temos algumas coisas que 

poderiam ser pensadas. Nós estamos agora em processo de discussão do Consecitrus, 

não é? A Secretaria da Agricultura está debatendo o Consecitrus que nada mais é do que 

uma tentativa de regulação na cadeia produtiva da citricultura. Mais aí, como você tem 

o Consecana na área da cana, não é? Que poderiam ser formas mais democráticas de 

regulação das relações entre os vários elos dessa cadeia produtiva ou da outra cadeia 

produtiva. 

À medida que você instalar esses fóruns, eles acabam legitimando a pouca 

participação, em outras palavras assim, o interesse de poucos setores ou porque eles tem 

uma grande importância econômica ou porque eles tem maior capacidade de 

organização de interlocução, e por alguma razão e você acaba dificultando a 

participação de outros interlocutores, aí você torna, mesmo esses poucos, essas poucas 

experiências, você as torna muito frágeis. 

Então, no debate do Consecitrus, por exemplo, que está ocorrendo neste 

momento, não entra a questão da saúde do trabalhador. Está entrando fundamentalmente 

(ininteligível) de preço, de compra e venda de laranja. Isso é importante, é fundamental, 

mas o Consecitrus poderia estar se preocupando com outras questões. Então nós 

estamos perdendo a oportunidade de intervenção nessa discussão. 

A Assembleia Legislativa tem um papel importante de ficar antenada nesses 

processos, em procurar abrir espaço para que tanto as várias, no caso de São Paulo, as 

várias Secretarias que tem ligação direta com a temática, não apenas no ponto de vista 

de produção e dos ganhos de Mercado, mas do ponto de vista da qualidade dessa 

produção. 

Eu diria assim, olha,  cerca de dois anos atrás eu fiz uma exposição na Secretaria 

da Saúde, onde nós discutimos na Secretaria da Saúde, a importância da Secretaria da 

Saúde em ter maior ênfase no processo de Vigilância Sanitária para tratar dos 

alojamentos de trabalhadores migrantes que vem de outras regiões do Brasil para 

trabalhar em São Paulo. 

As pessoas falam assim, bom, a migração ocorre, nós estamos falando de, mas 

de 150 mil trabalhadores em determinadas épocas do ano, que vem de outras regiões do 

país. Mas eles não são trabalhadores que vem em um dia e voltam no outro, eles são 

trabalhadores que ficam aqui por seis meses, por sete, oito meses, que demandam 

Saúde, que demandam Educação, não é? 

Que com sua força de trabalho contribuem com nossa riqueza e em algumas 

regiões do nosso Estado eles são muitas vezes amontoados em áreas rurais ou urbanas 

sem nenhum cuidado. Então, nós fizemos um Movimento junto à Vigilância Sanitária 

para que isso fosse modificado, fosse trabalhado. 

Então, ao pensarmos, eu citei aqui alguns exemplos na área da produção, Cati, 

etc., etc., etc. Nós precisaríamos ter um trabalho interinstitucional que levasse em conta 

que o processo de produção, manejo, armazenamento e comercialização de alimentos, 

quer dizer, desde o ponto de vista da preservação do solo, da água, preservação 

ambiental, do trabalho, das pessoas até o consumidor, isso aqui mereceria uma política 

permanente por parte dos órgãos públicos e que fosse interdisciplinar. 

Quer dizer, não dá para arremeter para um único órgão a responsabilidade de 

cuidar de tudo, talvez um fórum. Eu não tenho experiência nessa coisa, mas eu acho que 

o Estado poderia chamar para si uma responsabilidade mais direta. 

Eu entendi, posso até ter entendido errado, mas eu entendi, por exemplo, que 

nessa Mesa de Diálogo Nacional, quando o Presidente Lula nomeou o Secretário Geral 

da Presidência da República para coordenar a Mesa, ele trouxe para o Gabinete da 

Presidência da República uma responsabilidade de articulação de cinco, seis, ou sete 

Ministérios. 

E o Ministério do Trabalho que é quem entre aspas, teria maior responsabilidade 

e vocação para o tema, seguramente se sentiu desprestigiado. A meu ver, não porque se 

fosse delegado ao Ministério do Trabalho o papel de articulador dos outros Ministérios, 

talvez isso não tivesse possibilitado maior unidade por parte do Governo em que esta 

unidade nos permitiu discutir neste campo, por exemplo, a elevação da escolaridade, 

porque estava lá o Ministério da Educação, analfabetismo, desenvolvimento regional 

porque estava lá o MDA. 
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qualquer preço nós temos que competir com os mercados internacionais e importarmos 

das áreas de produção externas todo o tipo de malefício porque lá eles não fazem isso. 

Quer dizer, para você produzir frango na Europa é preciso respeitar o lençol 

subterrâneo, mas no Brasil se monta frigorífico de frango e nós ficamos orgulhosos, 

porque agora Brasil é o maior exportador de carne de frango. Mas não estamos 

verificando em que condições estão se dando essa produção de carne de frango. 

Eu fiz uma visita outro dia a uma reunião de trabalhadores e tinha um 

companheiro meu que gosta de frango e quando os trabalhadores narraram que os 

frangos que morrem viram ração para os outros frangos comer, e é efetivamente o que 

acontece. Os frangos que morrem viram ração para os outros frangos comerem e aí os 

frangos a gente come. E quando o companheiro ouviu os trabalhadores falarem isso 

nunca mais ele quis comer frango. Aí o boi come as fezes do frango. 

Aí eu parto do seguinte princípio, eu nem discuto se o frango está comendo 

hormônio, antibiótico, não, eu falo para você ele está comendo frango morto. Porque 

isso nós víamos.  

Os trabalhadores ligados à FERAESP denunciam isso, mas não encontramos nos 

órgãos públicos a volta, porque você sempre vai esbarrar porque é uma grande empresa, 

porque a prefeitura está preocupada com o imposto, a região está preocupada. Então, as 

preocupações econômicas desprezam os interesses públicos e sociais, e o curioso é o 

seguinte, essa degradação social acaba voltando em prejuízo da Receita Municipal, da 

Receita do Estado. 

Então, é um desenvolvimento manco, entendeu parlamentar? Quer dizer, nós 

precisamos enfrentar padrões mais concretos do ponto de vista da sustentabilidade, do 

que nós queremos para a nossa Economia, do que nós queremos para a saúde pública e 

para os, eu vou pegar aqui um exemplo, se você for ao CEASA aqui em São Paulo 

seguramente você estará recebendo, como disse o Deputado Simão Pedro, você estará 

recebendo pimentão da Região de Itapetininga com uso de agrotóxico enorme. 

Agora, qual o problema que tem? É que o atacadista que controla o CEAGESP 

ele já leva para o agricultor empobrecido, ele já leva a semente do pimentão, o pacote de 

agrotóxico e vai buscar 30 dias depois. E se o cara não fizer aquilo, o produtor não fizer 

aquilo, vai ficar devendo para o atacadista. 

Então, esses processos de produção em que os equipamentos públicos, como por 

exemplo, eu tenho muito orgulho da CEAGESP de São Paulo como Centro de 

Distribuição, mas a CEAGESP não faz nenhum controle da saúde dos alimentos e da 

sua origem. Você não tem a partir do ponto de vista da saúde, então, pegando o 

pimentão, você poderia pegar tomate, qualquer outro tipo de produto. 

Por exemplo, hoje algumas regiões de Minas são fornecedoras de alimentos para 

São Paulo especialmente nesta área de horticultura, etc. Mas também não tem controle, 

quer dizer, não é para ter controle para impedir, para fazer cerceamento de liberdade, 

insisto nisso, é para garantir o direito de quem consome, de quem trabalha nessas 

produções e o direito das gerações atuais e futuras. 

Vou dar outro dado aqui, além da transgenia da cana de açúcar que é concreto 

isso, mas terá ganhos de produtividade, bom, mas e amanhã se eu quiser plantar cana eu 

não posso mais porque acabou a cana, acabou a muda da cana, acabou o processo 

natural da cana. Quer dizer, nós perdemos, por exemplo, o processo natural da semente 

de milho. 

A FERAESP iniciou uma experiência de recuperação do milho original porque 

nós trabalhamos também como alternativa para o desemprego rural, nós trabalhamos na 

reforma agrária, nos assentamentos, etc. E nós estamos fazendo um esforço na 

recuperação do milho porque o milho como base na cadeia alimentar, extremamente 

importante e você não consegue plantar milho se você não comprar a semente da grande 

multinacional e com a semente um pacote de agrotóxico. Pode ter certeza, o milho vai 

dar lagarta. 

Nessa experiência nossa, nós tínhamos um determinado local duas lavouras de 

milho. Uma de um produtor lá que plantou o milho da semente modificada lá, híbrida, 

sei lá, uma semente cara. Atacou a lagarta na semente dele. No milho dele atacou a 

lagarta. Aí vai agrotóxico. 

No nosso campo de semente do lado, com certa distância, a lagarta entrou cinco 

metros e a lagarta não atacou mais o milho. Fomos perguntar para o nosso pessoal e eles 

falaram assim, é que a folha desse milho é ruim. A lagarta não gosta dela, porque esse 

milho como é natural não está preparado para a lagarta se alimentar. Então, qual a 

lavados, perfurados e entregues na sua origem, e esse engenheiro me pediu, mas Ed, nós 

não temos para onde mandar. 

Algumas cidades não tem e te que se mandar para outra cidade aonde os 

descartes não há uma cobertura, não há um barracão, fica exposto ao tempo com a 

chuva caindo, quer dizer, o que resta daquele defensivo pode ser levado. Falta aí uma 

política também do Governo, das próprias prefeituras que alegam não ter condição de 

ter esse terreno, de ter uma cobertura para receber esse plástico. 

E o descarte do veneno das indústrias sucroalcooleiras, é fiscalizado? Funciona 

da mesma forma? Quando a indústria sucroalcooleira compra, a usina compra o veneno, 

o defensivo no caso, ela também tem que devolver? Ela dá sumiço? Porque deve ser 

toneladas, não é isso? O que é feito? O que é realizado com tudo isso? 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Eu coloco aqui algumas questões. Por exemplo, em 

grande escala, você pegar em algumas situações (ininteligível) tem que lavar os 

vasilhames, lava o vasilhame e a água vai para o córrego. Risos. 

Eu diria assim, não é brincadeira, mas tem algumas coisas que, me desculpem a 

palavra, mas é “engana trouxa”, é coisa para, falsificar uma imagem e acham que via 

marketing se resolvem os problemas. Eu penso que nós estamos tratando com questões 

que são extremamente sérias. 

Então, se você tem, por exemplo, uma quantidade de produtos químicos 

agrotóxicos, etc. questão sendo colocadas no Mercado, não é? Eram esses produtos, tem 

fabricantes, esses produtos obrigatoriamente tem que ter nota fiscal, tem que ter lá quem 

vendeu e aí esse troço tem que voltar. O que não dá é para, me desculpem dizer isso, 

não deveria dizer, mas vou dizer, o que não dá é para (ininteligível) se enricar e a 

prefeitura pagar a conta do descarte.  

O que não dá é que todo mundo lava as mãos, quer dizer, o grande empresário 

multinacional, com todo o respeito, manipula o transgênico e coloca o nosso organismo 

para ser teste. Então vocês querem saber se é bom ou não, comam que é mais barato! 

Come porque produz mais. 

Combina a soja com Randap como disse o Deputado Massafera, combina uma 

coisa com a outra, quer dizer, você transforma a natureza para adequar àquilo que o 

homem manipulou em laboratório e com a grande possibilidade de eliminar a riqueza 

natural. Quer dizer, o que nós, nesse momento senhores, por exemplo, nós estamos 

tratando aqui do agrotóxico da cana para ser respondido diretamente, não tem nenhum 

controle do descarte desses vasilhames. Nem de como ele é lavado, recuperado. Mesmo 

se você pegar na grande agroindústria seria mais fácil. 

E hoje com as mudanças de padrões tecnológicos essas empresas até por conta 

de responsabilidade com o Mercado Internacional estão tendo que fazer melhor 

controle, mas você tem um conjunto de empresas e de fornecedores que não pequenos, 

porque essa história de falar que é pequeno é relativo, porque pequeno depende de 

frente a que. Tem muita gente que fala que é pequeno e justifica-se com o argumento de 

que é pequeno com uma série de práticas antiquadas. 

Mas eu colocaria para os senhores o seguinte, por exemplo, qual o controle 

social que nós temos sobre as mudanças genéticas na cana de açúcar? São Paulo está 

vivendo uma experiência dessa a ponto de você produzir cana de açúcar com prazo para 

terminar. As notícias que a gente tem na FERAESP, notícias de bastidores, de 

trabalhadores, nenhuma notícia científica em que as usinas estão trabalhando 

geneticamente os canaviais para entregar cana para o plantio com a certeza de que dali a 

cinco anos aquela cana, ou dali a quatro anos aquela cana está absolutamente erradicada 

e o fornecedor tem que comprar de novo a semente da cana. 

E a cana de açúcar, a nossa velha e querida cana de açúcar, democrática que todo 

mundo acessar inclusive para fazer uma cachaça, uma rapadura, um açúcar mascavo, a 

velha e famosa e saudável e boa cana de açúcar vai desaparecer do nosso Estado, porque 

as transformações genéticas vão acontecendo e só, eu colocaria assim a questão da 

manipulação genética, nós nos preocupamos com ela do ponto de vista da saúde, isso é 

importante. Qual o impacto dessas modificações genéticas nas abelhas? Eu não saberia 

dizer, mas qual é o estudo que nós temos e qual a repercussão disso nas abelhas e por 

conseqüência no processo de polinização da produtividade? 

O que isso desencadeia em todo o processo produtivo, em toda questão do 

ecossistema? Eu penso que nós deveríamos desprezar e desprestigiar um pouco mais a 

questão do lucro e dos ganhos entre aspas, de competitividade, etc. Achar que a 
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Então, essa questão de que ao Estado não cabe intervir, pode significar ao Estado 

deixar a porteira aberta para que a intervenção única unilateral do interesse do lucro 

prevaleça em nossa sociedade. 

E o interesse do lucro não tem solução, o interesse do lucro gera unilateralmente 

se ele for exclusivo, desastres, gera as drogas, desastre aéreo, desastre nas estradas, 

enfim, porque o lucro tem que ser controlado. Tem que haver controle social sobre o 

processo de produção desse lucro. 

Não pode ser assim, eu sou bom porque eu faço uma alta produtividade. O 

Estado de São Paulo é bom porque produz um monte de coisa, mas e daí? O que ele está 

produzindo também do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, que está 

acontecendo com as nossas crianças? Porque estamos nos drogando 

Será que tem alguma relação com a questão dos hormônios que nós estamos nos 

alimentando? Quer dizer, será que os hormônios que estão aplicando nos frangos eles 

crescerem em 40 dias está afetando o desenvolvimento sexual dos nossos jovens? Será 

que está? Eu não sei a resposta, eu acho que a medicina preventiva, a Vigilância 

Sanitária tinham que nos dar esta resposta. 

E aí tem uma discussão também que eles falam, não, em índice tolerável bom, 

tolerável para quem? 

 

O SR. – Em níveis aceitáveis 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Em níveis aceitáveis, se tem índice aceitável é porque 

tem alguma coisa. Eu não quero nada. Se eu quero comer frango, eu quero comer 

frango, não quero comer hormônio, antibiótico. Aí vem dizer assim, não! Porque agora 

as bactérias estão resistentes, estão preocupados, são os consumidores, tomando 

antibiótico, ah! Eu estou comendo no frango! 

É necessário e aí eu ressalto o seguinte, o resgate dos órgãos de assistência 

técnica, porque assistência técnica foi levada para um caminho unicamente dos ganhos 

de produtividade da produção, só nisso! Aí, como qualquer ser humano nós gostamos de 

facilidade. 

Então, vem a facilidade de uma receitinha de um produto pronto, resolve o 

problema do agrônomo, do produtor e todo mundo vai resolvendo os seus problemas e 

acha que a coisa está sanada e de fato não está. 

Então é necessário combinar o resgate desses órgãos porque nós temos, eles 

estão aí, o conhecimento está lá. São Paulo é rico, nós temos um campo técnico 

científico fantástico. Se você pegar os estudos da UNICAMP, da USP, quer dizer, do 

nosso campo das universidades. Vamos imaginar assim, se nós tivéssemos algum nível 

de articulação interinstitucional entre as universidades, a UNESP que tem trabalhos 

importantes na área da agricultura. 

A UNESP que está espalhada pelo interior de São Paulo em uma situação 

privilegiada do ponto de vista de uma universidade interiorana capaz de levar a extensão 

do conhecimento efetivamente para comunidades carentes, mas não leva. Eu acho que a 

nossa crítica construtiva vem no sentido de que não apenas o reaparelhamento em 

termos de valorização de pessoal, fazer concurso público, enfrentar.  

Tem que enfrentar porque a sociedade livre, a livre iniciativa tem que exigir do 

estadista também a livre iniciativa do estadista defender o povo. Porque a omissão do 

estadista não pode ser dada como uma coisa boa. Acho que o pior estadista é aquele que 

erra por nunca fazer. E ao não fazer, ele faz o pior porque ser omisso diante de situações 

graves como é a que nós vivemos ao longo desses anos em São Paulo. 

A Secretaria da Agricultura precisaria ser novamente reestruturada nos seus 

órgãos de pesquisa e de acompanhamento. Essa Secretaria teria que ser poderosa o 

suficiente para articular com a saúde pública, para articular com setores do trabalho, o 

setor efetivamente do abastecimento. 

Nós não podemos achar que porque a gente tem uma grande rede de 

supermercados vinda da França, outra dos Estados Unidos em shoppings maravilhosos, 

o alimento que está ali está de qualidade, a gente não sabe o que tem dentro dele. 

Hoje nós estamos comprando frango com 20% de água suja e a gente compra 

água suja como água de frango. Basta ir lá e pegar o pacote de frango, nem discuto qual 

sensação que me dá? Que os caras fizeram um milho para a lagarta comer, para o povo 

comprar o veneno para matar a lagarta. 

 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem, Deputado Simão 

Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Élio, você, como assim, eu acho que a CPI 

pode com essa temática da Segurança Alimentar, nós podemos pensar em temáticas que 

correspondam aí às atribuições da esfera federal, por exemplo, municipal, mas no que 

tange ao Estado já que somos parlamentares que fiscalizam o Executivo Estadual.  

Na sua fala anterior, na intervenção anterior você falou do problema do 

desmonte da Cati e dos órgãos de assistência técnica e controle aqui no Estado. Você 

poderia desenvolver um pouco mais o ponto de vista da FERAESP como é que se deu e 

como está se dando esse desmonte, qual o papel da Cati para que a gente possa até 

pensar em sugerir ao Governo mudanças, recuperação, políticas de, porque é uma 

obrigação do Estado fornecer assistência técnica gratuita e de qualidade. 

Então, se os órgãos que deveriam fazer isso estão sendo desmontados, 

sucateados, sem estrutura, mesma coisa o Instituto de Pesquisa. Eu conheço o IAC, é 

um orgulho para o povo paulista aquele instituto, a sua história, o que já contribuiu com 

a agricultura, mas às vezes percebo hoje a sua falta de utilidade, o pouco uso, não é? O 

abandono vamos dizer assim. Então, como a FERAESP está vendo isso, que 

informações você tem sobre isso? 

O SR. ÉLIO NEVES – Olha, uma, de início vou dizer o seguinte, se confundiu 

muito no período da chamada Revolução Verde em que a agroquímica tomou conta da 

agricultura e ia resolver todos os problemas, o que se convencionou é que a assistência 

técnica que trabalha, se práticas agrícolas tradicionalmente por séculos aceitas 

significava uma assistência técnica atrasada.  

É curioso isso, porque hoje já está provado, Deputado, que você voltar às 

práticas anteriores é avançado, não é? Risos. O atrasado é fazer exatamente aquilo que 

há 15 anos atrás a turma dizia que era moderno. 

 

O SR. – Os produtos orgânicos na semana passada, nós tivemos aqui uma 

 

O SR. ÉLIO NEVES – O manejo orgânico, a agricultura natural que 

obviamente pode não atingir, vamos assim dizer, aquela escala da Monsanto, mas 

também nós não queremos, não é? Porque não precisamos disso.  

A gente precisa entender, assim, o que está em jogo nas nossas pretensões? Uma 

produção de alimentos em condições salutar de todos os pontos de vista ou está em jogo 

o controle socioeconômico e político de algumas corporações? Onde nós queremos 

chegar com a nossa sociedade? Essa é uma questão. 

Assistência técnica infelizmente no Estado de São Paulo foi lançada ao 

abandono, vem sendo sucateada, não é uma questão de um único Governo! Essa é a 

primeira questão que eu queria refletir. É um processo longo porque os órgãos de 

pesquisa da Secretaria de Agricultura, os órgãos de assistência da Secretaria da 

Agricultura deram uma contribuição fantástica para o desenvolvimento da agricultura 

paulista, mas foram gradativamente sendo pirateados pela grande empresa da 

agropecuária e o conhecimento que ali se produziu foi usado por eles e, não precisa 

mais. 

Então, os nossos técnicos foram (ininteligível), foram contratados, novos 

técnicos públicos não foram contratados, os nossos centros de pesquisas não apenas 

sofreram mutilações do ponto de vista da pesquisa, mas os nossos técnicos cientistas 

foram desprezados e nessa coisa não tem segredo, Deputado, quer dizer, ou o Poder 

Público compromete inclusive com valorização salarial os seus cientistas, os seus 

técnicos ou o setor privado os leva para a carreira do lucro. Aqui tem uma competição 

concreta. 
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O SR. – A ironia. Eu tenho um primo que tem um pequeno sítio aqui em 

Porangaba e ele é produtor de frango nestas condições. Tem todo um controle, se você 

não entregar a produção de forma correta, se infringir alguma regra do frigorífico ele 

está fora, não é? Corta. Mas uma das regras é a seguinte, ele não pode criar frango no 

sítio da forma tradicional porque pode contaminar, então, é uma ironia. 

E é impressionante como que chega o pintinho em um dia e dali 40 dias está um 

frango enorme, então, é terrível isso, não é? E aqui em São Paulo isso é feito sem 

qualquer. De fato, como o Élio Neves falou, sem qualquer controle 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Controle, fiscalização 

 

O SR. – O lucro e a alta produtividade é o que manda, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Existem leis e alguns projetos, 

na Assembleia tramitam dessa forma, mas é mais do que isso, é a fiscalização, é 

realmente estar presente na erradicação de um pé de laranja, erradicar significa arrancar 

pela raiz. Quando você vê o corte, é corte, e aquela planta volta a brotar, se ela está 

doente ela vai brotar realmente doente. 

Há muito que ser feito, a CPI é muito, mas muito importante. Queria consultar o 

digno Deputado Simão Pedro se tem mais alguma pergunta ou se podemos já agradecer 

o Presidente Élio que nos encheu de sabedoria e ao mesmo tempo deixar um convite se 

essa CPI necessitar realmente de mais esclarecimentos, de mais apontamentos, para que 

o senhor pudesse aceitar este convite para esta CPI. Foi um grande orgulho poder 

recebê-lo aqui na tarde de hoje, Presidente. Deputado Simão Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Deputado Ed Thomas, eu só queria registrar 

que eu fiquei muito satisfeito com o depoimento, com a contribuição dele, porque ele 

nos deu além de muitas informações, ele nos deu aqui orientações que poderão constar 

do nosso relatório para encaminhamento, indicação ao Governo do Estado na 

recuperação, por exemplo, da assistência técnica, na regulamentação, interlocução, 

(ininteligível) do tratamento da política pública, ou seja, dá para, é um atraso essa coisa 

de você tratar as políticas públicas como caixinhas separadas. 

É lógico que, quando nós estamos falando aqui de produção de alimentos não 

estamos falando de Agricultura, não estamos falando de Transporte, nós estamos 

falando de Saúde, nós estamos falando de Educação, nós estamos falando de relações 

trabalhistas 

 

O SR. – Saneamento básico. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Saneamento, Meio Ambiente, então tem que ter 

essa interlocução. Mas as dicas aqui que nós anotamos são fundamentais para que a 

gente possa produzir um bom relatório aqui ao final, com essas sugestões, indicações 

que V. Sa. nos apresentou. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Queremos agradecer Presidente, 

mais uma vez pela sua presença agradabilíssima, muito importante. Esta CPI com 

certeza é uma das mais importantes da Casa, se não for a mais importante porque é 

aquilo que ingerimos, é aquilo que nos mantém de pé, que nos mantém vivos. Nós 

estamos falando de alimentos, nós estamos falando de crianças que estão sendo 

gestadas, da criança que está nascendo, do adolescente, da meia idade, do idoso e o que 

interessa, quer dizer, é da humanidade que nós estamos tratando, daquilo que está por 

vir. Qual é o legado que nós vamos deixar? O legado realmente de morte, de 

envenenamento, de ceifar. Então é muito importante. 

 

O SR.  - (ininteligível). 

é a marca, basta pegar o pacote de frango que nós vamos ver. Deixa ele descongelar em 

cima desta mesa que nós vamos ver que nós temos um monte de água suja ensacada 

com o nome de frango. 

É isso que nós queremos para a nossa população? É isso que queremos para os 

nossos filhos? Isso é falta de responsabilidade dos Órgãos de Estado. Eu coloco, pode 

ser até desagradável o que eu vou falar aqui, eu coloco nos ombros dos parlamentares 

uma responsabilidade no sentido de fiscalizar o Poder Executivo a partir da ótica da 

população, não apenas da ótica do orçamento, não apenas da ótica da corrupção. 

Será que da ótica do orçamento, do ponto de vista da receita e da despesa e da 

ótica da corrupção do ponto de vista da omissão do interesse público a Casa, a 

Assembleia Legislativa está efetivamente fiscalizando esses órgãos? 

Porque senão, meus caros Deputados, a gente se acostuma o que é um processo 

natural, isso acontece no sindicalismo também, a gente se acostuma com aqueles 

padrões sistemáticos, não é? O sindicato tem muito esse problema. Ele tem seu Estatuto, 

sua regrinha, o dirigente sindical não quer mudar, é conservador, para ele está tudo bem 

é a forma mais, e muitas vezes não ouve o trabalhador. 

Você só faz a negociação coletiva, aquela coisa tradicional, mas ele está 

brigando para aumentar o salário e o trabalhador está morrendo no local do trabalho. 

Está aumentando o salário, mas a pessoa vai morrer, de que adianta você aumentar o 

salário? 

Eu penso que, qual é a visão da FEARESP sobre isso? Eu posso ser objetivo e 

terminar. A visão da FEARESP é que é necessário enfrentar essa questão dos órgãos de 

assistência, alargar o conceito de assistência. A assistência técnica do ponto de vista da 

qualidade do alimento que produzimos e qual o alimento que produzimos? O Estado de 

São Paulo precisa avançar na discussão do zoneamento agro-ecológico, porque nós não 

podemos, se você tem um determinado produto que nesta região não é aconselhável seja 

por questões sanitárias, seja por questões de clima, de solo, de água, etc. então nós 

temos que ter política que inibe o processo, não só proibir, mas o Estado tem que inibir 

porque você deixar isso ao sabor da iniciativa privada ocorre o que aconteceu com a 

laranja. 

Quer dizer, então eu vou botar uma barreira no Tietê como tantas vezes a gente 

foi proibido de passar o Rio Tietê com laranja e quantas vezes a região do senhor, 

quantos pés de laranja de pequenos proprietários, quantos pés de laranja domésticos 

foram arrancados naquela região? Não é isso? 

E a desregulamentação na laranja, por exemplo, das (ininteligível) quando se 

desregulamentou o registro em carteira na citricultura paulista nos anos 90 fez com que 

os trabalhadores não tivessem mais vínculo empregatício, não tivessem mais registro 

em carteira e em outras palavras não tivessem a responsabilidade do empregador, 

pulasse de pomar em pomar e é exatamente neste momento que o problema sanitário na 

citricultura paulista se agravou. 

E quem provocou esse processo de desregulamentação lava as mãos. Muda de 

lugar, não paga nada e o povo paga a conta. E o que se tem ainda? O Estado precisa por 

dinheiro, então vamos fazer convênio com o Japão, aí o Poder Público tem que pagar 

porque precisa salvar a Economia Regional. 

Mas quem provocou a destruição muda de lugar, vai plantar laranja na Flórida e 

lá vai ter que obedecer aos padrões. O que quer fazer lá não faz aqui, ou seja, o que não 

pode fazer lá faz aqui. Não, a gente precisa ter, e acho que São Paulo, Deputado, pela 

sua condição, por sua capacidade de difusão das informações, difusão do conhecimento 

está devendo muito para o nosso país. 

 

 

O SR. – Eu gostaria até de completar todo esse debate. Meu primeiro emprego 

na vida foi ser entregador de frango. Trabalhar em um matadouro de frango, isso há uns 

35 anos atrás. Eu sinto saudade de quando o chefe mandava que depois do frango 

abatido a gente o lavasse com um líquido amarelo porque as donas de casa vinham 

escolher ali no grande balcão e elas pediam eu quero aquele amarelinho que imitava um 

pouco o frango caipira. E a gente sabia que era uma química.  

É claro que não tinha esses hormônios que tem hoje, 30 anos se passaram, então 

dá saudade do líquido amarelo que não deveria ser tão tóxico, enfim, é triste o que a 

gente 
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Então, não é porque São Paulo é o Estado mais rico da Federação que nós 

estamos absolutamente isentos, vamos nos espelhar com o que acontece com os Estados 

Unidos para a gente ver o que São Paulo pode fazer, então eu colocaria o seguinte, essa 

questão do zoneamento agroecológico, se a gente não pensar no geral poderia, qual é o 

nosso zoneamento agroecológico para a cana de açúcar? Em que regiões a cana de 

açúcar é desaconselhável do ponto de vista do Estado? 

Quer dizer, o Município de Rio Verde em Goiás, teve a sensatez de fazer o 

debate do zoneamento da cana de açúcar para Rio Verde por quê? Porque em Rio Verde 

você tinha toda uma estrutura que ao longo do tempo foi montado baseado na soja e 

outras atividades e a cana poderia vir com novos investimentos, igualmente com 

incentivos públicos destruindo aquilo que a Economia da região já tinha construído. 

Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nesses processos de 

substituição você substitui a laranja pela cana, o gado pela cana, a soja pela cana, você 

vai num processo de substituição, vai eliminando cultura, eliminando postos de 

trabalhos, vai eliminando Economia, vai provocando um processo antidemocrático de 

ocupação da terra, de ocupação de oportunidades. Você não constrói a nação 

democrática que deveríamos construir. 

Por exemplo, eu não penso que a questão do licenciamento ambiental para novas 

plantas de usina deva ser algo única e exclusivamente do ponto de vista do interesse da 

CETESB e outras Secretarias do Meio Ambiente. Ora, os sindicatos deveriam ser 

ouvidos, os trabalhadores deveriam ser ouvidos, é preciso democratizar esses processos 

de decisão no Governo de São Paulo. O Governo de São Paulo infelizmente, com 

prejuízos para o próprio Governo de São Paulo tem sido extremamente fechado na 

participação popular. 

Acho que isso é um problema, quando você não tem ouvidos para a população e 

acha que a partir da visão do Gabinete é dono da verdade, daí você governar sem ouvir 

o povo, só isso já é maléfico para a construção de uma verdadeira democracia. 

Nesta questão do zoneamento ambiental agroecológico, na questão das licenças 

ambientais seja para as usinas de cana de açúcar, Deputado, mas seja também para 

frigorífico na área do frango, seja para a produção de eucalipto. Nós temos regiões em 

nosso Estado em que está virando um deserto de eucaliptos. 

Não tenho nada contra eucalipto, mas isso está fazendo com que minas de águas 

desapareçam. Não faz, eu não vou lembrar exatamente a data, mas V. Exa. acho que 

estava na Mesa em que um especialista aqui do Vale do Paraíba de um Órgão do 

Judiciário, vou me lembrar daqui a pouco, ele esteve aqui nesta Mesa aqui na 

Assembleia e narrou as conseqüências do crescimento da monocultura do eucalipto no 

Vale do Paraíba. Da Defensoria Pública do Vale do Paraíba, eu não me lembro agora o 

nome dele. Mas ele desenvolveu lá um estudo, entrou com ações, mas uma voz isolada. 

Uma voz isolada, então assim, hoje as lavouras de eucaliptos estão avançando 

terrivelmente para dentro da agricultura familiar nas regiões de Itapetininga, Itapeva, 

região de produção de alimentos de grande produção de grãos. E assim, será que a 

gente, e quando você vai pegar essas lavouras de produção de eucaliptos é para ter papel 

barato para o primeiro mundo. 

O que nós estamos exportando, não estamos exportando apenas papel, a gente 

precisa entender, nós estamos exportando energia solar, só estamos exportando água, a 

riqueza do nosso solo e o trabalho da nossa gente. É como se essas outras coisas não 

fizesse parte do processo produtivo. 

Olha, eu disse ontem ao Presidente Lula por ter no ato de lançamento, se lançou 

um grande consórcio de grandes empresas para construir logística para exportações do 

etanol ocupando o Rio Paraná, Tietê, alcoolduto desde Uberaba até Paulínia, Porto de 

São Sebastião. Do ponto de vista estratégico para o Brasil, uma maravilha. Eu conheço 

o Brasil bem de competitividade no Mercado Internacional, vai trazer divisas para o 

país, etc. 

Mas eu disse ao Presidente no meu discurso, caros parlamentares, eu gostaria, 

não com essas palavras, mas disse que eu gostaria que com a mesma força que Brasil 

quer encher os tanques dos veículos do Japão, da China de álcool, de etanol, pudesse 

encher de comida a marmita dos cortadores de cana. É disso que nós estamos falando. 

Isso é segurança alimentar. 

Nós temos que ter segurança no abastecimento dos carros, mas não temos 

segurança no abastecimento da marmita de nossa gente. E quando a gente não abastece 

a marmita do povo, nós estamos provocando problema de saúde pública sim. Isso vai 

cair lá no Posto de Saúde, vai cair nas drogas, etc. 

O SR.  – Eu peço desculpas, mas o Élio colocou um tema, que eu queria, Élio, se 

pudesse nos explicar melhor. Que é esse tema, nós não temos aqui no Estado, o 

zoneamento agroecológico. Por exemplo, como é que, porque há essa pressão de novas 

usinas no Estado. Eu lembro que três anos atrás se falava em 56, 59 novas plantas de 

usinas de cana, não é? Então assim, o crescimento da cana no Estado, qual é? Não 

existe, não é? Controle sobre isso? 

Outra coisa, sobre os assentamentos, eu li alguma coisa, fiquei sabendo também 

que há uma pressão das usinas sobre as terras conquistadas pela reforma agrária que 

deveriam ser direcionadas para a produção de alimentos, para a variação da agricultura e 

há muita pressão das usinas, não é? 

O Governo do Estado tem feito alguma conversa nesse sentido, tem tomado 

alguma iniciativa que você tenha conhecimento, Élio? 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Olha, eu queria resgatar aqui nessa questão um 

momento que eu vivi quando estava chegando no Movimento Sindical e o então 

Governador Franco Montoro, todo aquele debate da retomada do Proálcool, do avanço 

das destilarias. Ele chamou na época o Roberto (ininteligível) que era então Presidente 

da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, já falecido, e abriu o debate com o 

então Secretário da Agricultura José Gomes da Silva, também falecido, um grande 

homem da nossa agricultura, e o debate era assim, “como que nós vamos restringir” isso 

foi colocado a partir do Palácio e não foram os trabalhadores que colocou, era 

preocupação de Governo, do então Governador Montoro. “Como que nós vamos 

restringir esse avanço alarmista da monocultura da cana porque São Paulo já te cana 

demais.” 

Não que a cana não seja importante, mas espera aí. 

 

O SR. – Só ela não. 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Só ela não! Até porque, nós precisamos saber na 

Economia de um estado, de um país está provado que a diversificação das atividades é 

fundamental. Que o Mercado Interno é fundamental. 

Nós só comemos arroz aqui de santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Será que 

o nosso Estado não produz arroz? Porque o nosso estado não produz arroz? Porque o 

nosso Estado produz pouco feijão e a gente tem que trazer feijão de outros Estados? 

Quer dizer, porque o nosso Estado não produz milho? Nós temos que trazer milho do 

centro oeste, de outros lugares e para produzir o frango aqui. 

As coisas são assim, eu penso que, Deputado, naquele gesto do Governador 

Montoro que criou uma Comissão que dava inclusive a discussão da licença ambiental 

para novas usinas, ele não levava em conta apenas a questão simplesmente da Secretaria 

do meio Ambiente. Ouvia os prefeitos, ouvia os trabalhadores. Criou um processo 

naquele momento interessante de consulta e com isso foi dando certa balizada nesse 

processo de crescimento ou de multiplicação de usinas no Estado de São Paulo. 

Só que o que nós assistimos do Governador Montoro para cá? Um relaxamento 

nessa política, a ponto de as prefeituras, por exemplo, ficarem pedindo pelo amor de 

Deus e rezando 10 Pai nossos por dia para montar uma usina na cidade dela. Porque o 

prefeito enxerga a usina como aumento de imposto, pode até ter razão nisso, não estou 

discutindo essa questão. 

Mas ninguém vende má notícia, não é? Má notícia se joga para debaixo do 

tapete. Então, só se leva coisa boa e a mídia faz uma campanha terrível em torno disso 

presta um desserviço à nossa sociedade. Então, essa questão do relaxamento de você 

não ter por parte do estado uma intervenção, eu não estou falando para proibir, não é 

isso, mas o interesse público tem que estar acima do interesse do lucro. 

Quer dizer, nós tivemos um ganho na nossa Constituição de que a atividade 

econômica deve sempre estar subordinada ao interesse social e a gente esquece isso, não 

é verdade? É como se o interesse social estivesse absolutamente nulo e só o interesse 

econômico por si resolvesse os problemas sociais. Não é verdadeiro. 

O que aconteceu com o país mais capitalista do mundo lá, não é? Os problemas 

sociais que a Economia Capitalista Americana gerou e continua gerando para os Estados 

Unidos e para o resto do mundo? 
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Casa com certeza são fundamentais para mudar os rumos desta situação que nós 

vivemos hoje. Eu parabenizo a todos os parlamentares, muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Nós agradecemos aos 

Deputados, Deputado Massafera, Deputado Simão Pedro, Deputado Milton Leite, 

Deputado Bruno Covas é o Presidente desta Comissão, Deputado Ed Thomas que é 

Vice. Quero agradecer a Assessoria de Gabinete das lideranças, os funcionários da Casa 

pela presteza, pela dedicação de todos ao trabalho desta CPI. Nosso muito obrigado. 

Nada mais havendo a tratar, nós teremos com certeza um próximo encontro na 

quarta feira, na quarta próxima, quarta feira nós estaremos, continuaremos este debate, a 

CPI de Segurança Alimentar do Estado de São Paulo. Nosso muito obrigado. 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Havendo número 

regimental declaro abertos os trabalhos da quarta reunião da Comissão Parlamentar de 

Inquérito constituída pelo Ato 34/2010 com a finalidade de investigar as ameaças à 

segurança alimentar no Estado de São Paulo. 

Registro a presença dos Deputados Roberto Massafera, Deputado Simão Pedro, 

Deputado Edson Ferrarini, Deputado André Soares e este Deputado na Presidência. 

Solicito à Secretaria a leitura da ata da reunião anterior. 

 

 SR. SIMÃO PEDRO - PT – Pela ordem, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, Deputado 

Simão Pedro. 

 

SR. MILTON LEITE FILHO – DEM – Solicitar a dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental, os Deputados 

que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Dispensada a leitura 

da ata da sessão anterior. 

Passamos à nossa pauta. Primeiro item, oitiva da Dra. Letícia Rodrigues da 

Silva, Gerente de Toxicologia da ANVISA, convidada para discorrer sobre a qualidade 

Então, não dá para o Estado, com todo o esforço que o Presidente Lula fez com a 

Mesa de Diálogo, mas ainda é um grão de areia no oceano e fez, é histórico, pioneiro. 

Mas aqui em São Paulo quando se discutiu a questão do fim das queimadas que a 

FEARESP apoiou, a FEARESP jamais foi defensora das queimadas e mesmo sabendo 

dos grandes prejuízos materiais que o fim das queimadas traz aos cortadores de cana 

porque elimina postos de trabalho, qual problema que teve nessa negociação do 

Governo de São Paulo com os usineiros? 

Ausência dos trabalhadores. Então nós tivemos perdas de postos de trabalhos, de 

mais de 150 mil postos de trabalhos nos últimos quatro anos e nenhuma compensação 

na área de qualificação profissional.  

As instituições do Governo do Estado que são boas, eficientes, donas de um 

saber maravilhoso para ser democratizado não tiveram nenhuma preocupação e nenhum 

incentivo, nenhuma opinião do ponto de vista estatal para focar esse público que está 

ficando desempregado no interior de São Paulo, a ponto de algumas prefeituras em 

épocas de safra ter que fazer frente de trabalho para trabalhadores desempregados na 

Região de Ribeirão Preto, Deputado. 

Quer dizer, assim, em algumas regiões da cana de açúcar os trabalhadores estão 

em um desemprego terrível. Conheço trabalhadores na Região de Ribeirão Preto e não 

são poucos, que estão passando fome em meio a canaviais que mandam etanol para a 

China. Orgulhosos de terem produzido. 

Os discursos ontem lá, respeitosamente, do ponto de vista dos ganhos 

tecnológicos e de produtividade e de Mercado foram maravilhosos, mas do ponto de 

vista, de contrapartida social, uma negação, porque naquela Região de Ribeirão os 

trabalhadores da cana passam fome. Passam fome nas cidades. 

Basta visitar a Cidade de Pontal onde o grau de mecanização está aumentando 

agora, o que acontece nas periferias de Pontal, visitar a Cidade de Serrana para ver o 

que acontece nas periferias da Cidade de Serrana onde populações inteiras estão 

passando fome. 

Em um Estado com esta riqueza porque o Bolsa Família tem importância? Não 

deveria ter, ou pelo menos deveria ter outro incentivo para o acesso à Educação, mas 

não a comida. Eu me envergonho, sinceramente como trabalhador rural. Me envergonho 

de ter a comida como incentivo para a Educação e um Estado como São Paulo, porque 

em um Estado como São Paulo, o incentivo à Educação deveria participar de, de ir ao 

cinema. Está bom, olha leve seu filho ao cinema, leve seu filho ao teatro e se você levar 

seu filho ao teatro duas vezes por mês, leve ao teatro que você, garantiu o teatro, 

garantiu a Educação? Então você vai receber um benefício, Vale teatro. Um vale teatro 

e a Educação, bom, leve seu filho. 

Mas comida? Tinha que ser algo absolutamente garantido! E comida da 

qualidade porque as pessoas direta ou indiretamente contribuem com a produção de 

riqueza nesse Estado.  

Eu penso que trabalhar essa questão do zoneamento agroecológico, eu não estou 

pensando apenas no ponto (ininteligível) olha, aqui pode isso, aqui não pode aquilo. 

Mas é pensar na Economia, pensar nas populações, pensar na cultura, pensar na 

moradia, pensar nos seres humanos, nos nossos irmãos e irmãs que vivem nessas 

regiões e são importantes para o nosso Estado e nosso desenvolvimento. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Creio que, mais alguma 

pergunta, Deputado Simão Pedro? Creio que não, está satisfeito? Esta CPI também 

satisfeita. CPI da Segurança Alimentar, nós queremos lhe agradecer mais uma vez e é 

claro que ficaríamos aqui, debateríamos, aprenderíamos, mas a solução é o que nós 

estamos buscando. É esta a função desta CPI e o senhor muito, mas muito mesmo 

contribuiu. 

Então, gostaria que desde já se houver um convite dessa Casa para que o senhor 

pudesse voltar para que tenhamos ao final desta CPI um relatório grandioso onde nós 

apontemos os problemas, mas apontamos aqui também hoje, neste debate, soluções, o 

que é mais importante e o senhor faz parte com certeza desse (ininteligível). Muito 

obrigado. 

 

O SR. ÉLIO NEVES – Eu agradeço mais uma vez e sempre estarei à disposição 

dos parlamentares desta Casa porque o fortalecimento do debate, das iniciativas desta 
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defensivos agrícolas, como as empresas costumam chamar e agrotóxicos como nós 

chamamos, que é o termo que se encontra no Artigo 220 da Constituição Federal e na 

Lei 7802/89. 

O Mercado no ano de 2009 no Brasil foi da ordem de 6.8 ou 6.6 bilhões de 

dólares. Em outros anos foi 7.1, antes disso um pouco menor. No ano de 2000 era na 

ordem de 1.7 bilhões de dólares. 

O Estado de São Paulo é um dos principais Estados em comercialização de 

produtos agrotóxicos. Aqui se encontram as vendas de agrotóxicos por Estado no ano de 

2009 em toneladas. Ressaltando que neste gráfico se encontram não somente as vendas 

a distribuidores e vendas direta aos produtores, mas também aquelas vendas que 

acontecem dentro das indústrias. 

Então o Mercado, a venda de agrotóxicos no Estado de São Paulo corresponde a 

30% do Mercado no país, em segundo lugar o Estado do Mato grosso, 28%, Paraná, 

desculpa, Mato Grosso com 14% e os outros Estados é que são 28%, Paraná em terceiro 

lugar com 11%, Rio Grande do Sul com 9% e Minas Gerais com seis e meio por cento. 

Aqui a gente pode vislumbrar um pouco mais detalhadamente as vendas, na 

coluna em verde, a primeira coluna são as vendas a clientes e em vermelho as vendas 

diretas aos agricultores. Linha azul, a venda, o repasse das indústrias para as revendas 

de agrotóxicos para os distribuidores. Em amarelo a gente pode ver as vendas que 

acontecem de uma indústria para a outra. 

Então, aquele gráfico onde o Estado de São Paulo com uma quantidade muito 

superior aos outros, na verdade apesar do Estado de São Paulo ser de fato o primeiro, 

ele está praticamente junto em termos de quantidade, isso sempre me toneladas, com o 

Estado do Mato Grosso e do Paraná. Tem pouca diferença entre os Estados, é mais ou 

menos na ordem de 100 mil toneladas que são utilizadas por ano de agrotóxicos no 

Estado de São Paulo. 

O Mercado Mundial de agrotóxicos, então a gente pode ver aqui, no ano de 2009 

foi na ordem de 48 milhões de dólares, o crescimento que aconteceu no Brasil, como a 

gente vislumbrou anteriormente lá pelos gráficos, no acumulado tomando o ano de 2000 

como ano zero, no Brasil houve um incremento, um crescimento de 172% e no mundo 

um crescimento na ordem de 94%. 

Este é um Mercado bastante concentrado, é um número pequeno de empresas 

que concentra a grande parte do Mercado destes produtos. A gente pode verificar aqui 

que são 13 empresas que detém mundialmente o comércio de 90% destes produtos 

agrotóxicos, e os outros 10% são divididos entre uma gama bastante grande de 

empresas. As seis primeiras empresas detêm na ordem de 70% do Mercado Mundial 

assim como no Brasil. 

Peço desculpas porque a fonte ficou em uma cor que não favorece a leitura, mas 

aqui a gente pode verificar o que foi acontecendo com este Mercado ao longo dos anos. 

Na década de 50 para cada novo produto agrotóxico que era disponibilizado no 

Mercado, era necessário ser pesquisados em torno de 1300 substâncias para se encontrar 

uma com as características agronômicas desejadas com as características toxicológicas e 

características ambientais aceitáveis. 

Na década de 90 e já nos anos 2000 para cada novo produto agrotóxico que é 

colocado no Mercado, são necessários pesquisar em torno de 200 mil substâncias para 

encontrar um com característica agronômica desejada e com as características 

toxicológicas e ambientais aceitáveis. 

Também a gente pode verificar no Mercado de agrotóxicos o que aconteceu com 

as empresas, que muitas delas passaram a investir em função dessa dificuldade da 

matriz e do esgotamento da matriz tecnológica, no investimento de uma nova matriz 

tecnológica.  

A gente pode verificar aqui todas essas bolinhas em azul, são as aquisições de 

empresas de sementes que aconteceram e as fusões que aconteceram também entre as 

empresas de agrotóxicos. Aqui a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com a 

Astrazêneca, Novartis antes disso (ininteligível) depois Merck. Elas foram adquirindo e 

se fusionando umas com as outras e comprando também muitas empresas de sementes. 

Com isso se passa a ter a incidência também de uma nova matriz tecnológica que é o 

investimento em produtos transgênicos ou sementes geneticamente modificadas. 

Aqui, o mesmo a gente pode verificar com a Bayer com a fusão com a Aventis, 

com a Monsanto que é basicamente só de sementes e com um único produto agrotóxico, 

com a Dal Química, com a Ducon, com a Basf, e aí a gente vê que elas estão com o seu 

Mercado bastante diversificado e atuando basicamente também na área de sementes. 

dos alimentos que vão para a mesa do consumidor. Senhora Dra. Letícia, por favor, 

solicito à senhora vir aqui à Mesa. 

Antes de passar a palavra à senhora, peço que diga o seu nome completo. 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Letícia Rodrigues da Silva. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Cargo que ocupa? 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Eu sou Gerente de 

Normatização e Avaliação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Endereço para 

correspondência? 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Cia. Trecho cinco, Área 

Especial 57, Lote 200, Brasília, DF. Por favor, não me peça o CEP. (Risos). 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Dispensado então de dizer 

o CEP do endereço. 

 

(Risos). 

 

Peço também a compreensão dos Deputados que também não façam essa 

pergunta à depoente. 

(Risos). 

 

Antes também, de passar a palavra vou solicitar à senhora que preste o 

juramento de dizer a verdade sob pena de todas as responsabilidades legais que implica 

aqui mentir em uma CPI. 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Juro dizer a verdade e trazer os 

fatos que conhecemos enquanto Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no que diz 

respeito a agrotóxicos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então passo a palavra à V. 

Sa. E depois os Deputados poderão fazer as suas perguntas necessárias. 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Bem, em primeiro lugar eu 

gostaria de agradecer ao convite e cumprimentar na pessoa do Deputado Bruno Covas, 

Presidente desta CPI, a importância deste trabalho e também na figura do Presidente 

cumprimentando aos demais Deputados que se encontram presentes. 

Eu tenho uma rápida apresentação e eu não sei se poderia falar em pé para 

mostrar a apresentação que eu trouxe, tem algumas figuras que penso, falam mais do 

que as palavras. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Claro, já está pronta? 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Bem, em primeiro lugar eu 

gostaria de demonstrar aos senhores do que nós estamos falando. Aqui se encontra, 

nesta transparência o gráfico e o crescimento das vendas mundiais de produtos 

agrotóxicos que aparecem na coluna em azul e em vermelho o Mercado Brasileiro de 

produtos agrotóxicos. A gente pode verificar que desde o ano 2000 houve um 

crescimento significativo tanto no Mercado Mundial quanto no Mercado Nacional de 
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vários casos de intoxicação. Então, com relação ao glifosato pensa-se que devam ser 

adotadas medidas restritivas e, aqui, também tem um gráfico demonstrando o quanto a 

comercialização de glifosato aumentou de 2000 a 2009 no país. Ele também está 

resistente para algumas plantas daninhas e com isso muitas vezes os agricultores 

acabam utilizando mais do que a dose que é recomendada, então, se faz necessário a 

atuação dos próprios órgãos governamentais para se adotar medidas que possam 

controlar isso. 

Também está em reavaliação a (ininteligível), estes dois a reavaliação não foi 

concluída, o (ininteligível) cuja reavaliação foi concluída e foi pelo banimento do 

produto, ele não está mais sendo comercializada no país, a (ininteligível) também a 

reavaliação não foi concluída ainda, o metamidofós a reavaliação está sendo concluída e 

só estamos aguardando o que deve acontecer na próxima semana a publicação da norma 

da ANVISA mantendo o registro dele no país até junho de 2012 e a monografia até 

dezembro de 2012 e já, a partir daí ta,bem não se comercializará mais este produto no 

país. 

O Fosmete o registro foi mantido mediante uma série de restrições, carbofurano 

e forato as reavaliações não foram concluídas ainda, assim como também, (ininteligível) 

as reavaliações não foram concluídas. E no caso do endosulfan a reavaliação foi 

concluída e chegou-se a conclusão de que ele possui riscos inaceitáveis à saúde, esse 

produto está associado com desregulação endócrina, está associado com efeitos no 

desenvolvimento, com efeitos neurotóxicos, então, o uso dele ficou mantido em alguns 

Estados, ele já está de antemão proibido 18 Estados da União e o uso dele está mantido, 

São Paulo está mantido em função do uso na cana de açúcar e no café. Ele está mantido 

com o uso para quatro culturas até o ano de 2013 onde se encerra o uso dele no país 

também, que até lá se espera que tenha substituto, segundo o Ministério da Agricultura, 

especialmente para a broca do café ainda não há outros substitutos que possam controlar 

efetivamente a doença, então, em função deste pedido foi o mantido o uso dele para 

estas culturas. 

Bom, quando a gente colocou os produtos em reavaliação um dos primeiros 

efeitos que aconteceu e isso é curioso. Daí a gente entende como as medidas externas 

também acabam impactando o nosso mercado de produtos agrotóxicos aqui no Brasil, 

por exemplo, a partir de 2008 a China proibiu o uso de (ininteligível) lá na China, então 

a gente verifica o que aconteceu no ano de 2008 e 2009 com as importações deste 

produto aqui no Brasil. Todos os estoques remanescentes na China e em Taiwan vieram 

parar aqui. 

Nesta época, talvez vocês perguntem por que a ANVISA não concluiu a 

reavaliação do metamidofós antes. Nós estávamos impedidos judicialmente porque as 

empresas ingressaram com mandados de segurança e com outras ações, nós tínhamos 

três ações judiciais, e obtiveram liminares onde nós não podíamos reavaliar. Então, 

somente depois que houve reconsideração dessas liminares concedidas e teve duas das 

ações que chegou à segunda instância, que nós conseguimos iniciar de fato a reavaliação 

destes produtos. E aqui está o resultado então, já até agora. 

Bom, além das reavaliações, outra frente de trabalho que nós temos para o 

controle destes produtos agrotóxicos são fiscalizações. Aí, no Estado de São Paulo é 

onde também está localizada a maior quantidade das empresas que produzem e 

formulam produtos agrotóxicos hoje no Brasil. 

Aqui são os resultados de algumas fiscalizações que nós fizemos. Esta empresa 

não é do Estado de São Paulo, é do Estado do Paraná e do Rio Grande do Sul. Ela tem 

duas unidades fabris, a Milênia, então foi a primeira empresa que nós fiscalizamos e 

quando nós começamos a fiscalizar nós nos deparamos com uma triste constatação de 

que as empresas produziam os produtos agrotóxicos de forma diferente daquelas que 

elas tinham obtido no registro.  

Muitas vezes havia alteração da composição qualiquantitativa das formulações 

para que elas, aqui neste caso, por exemplo, tinha um desses produtos que a empresa 

não tinha obtido o registro dele, o produto ficava como extremamente tóxico. Depois ela 

fez outra formulação, pleiteou novamente o registro, demonstrou que o produto era 

classe toxicológica três, medianamente tóxico, nós concedemos o informe de avaliação 

toxicológica, ela obteve o registro, mas quando fiscalizada a produção que ela vinha 

fazendo deste produto agrotóxico era daquele produto que tinha sido indeferido que era 

extremamente tóxico. Aquela empresa, a Milênia. 

Mas situações semelhantes a gente pôde verificar também em outras empresas, 

como por exemplo, na Iharabras onde tinham várias alterações de componentes, os 

senhores podem ver, tinha formulações que tinham alterações de sete componentes na 

Aqui a gente vê que o núcleo deste Mercado é concentrado por estas seis 

grandes empresas e ao redor tem várias outras empresas e principalmente empresas 

chinesas e indianas, também algumas, mas basicamente as empresas chinesas que 

tentam buscar e vender produtos agrotóxicos. 

Isso tem implicação no nosso marco regulatório porque a gente, nós não somos 

contra os produtos que venham de outros países ou produtos produzidos por empresas 

menores, a única coisa que nós entendemos dentro da ANVISA é que todos os produtos 

têm que ter segurança sanitária e todos eles têm que passar pelo controle e avaliação 

independente do país que estejam, quer seja no Brasil, quer sejam fora. 

Então, aqui é um panorama do Mercado de agrotóxico. Também nós temos 2195 

produtos agrotóxicos registrados divididos entre produtos técnicos que são aqueles 

utilizados dentro da indústria e produtos formulados que vão à mão do agricultor. São 

464 diferentes ingredientes ativos, a venda em toneladas no ano de 2009 foi na ordem 

de 790 mil toneladas com o valor de 6.8 bilhões de dólares. 

Essa aqui é a estrutura de Mercado, é mais para economistas. Então aqui é uma 

explicação de como é que acontece o registro destes produtos no Brasil. Uma empresa 

que queira comercializar um produto agrotóxico precisa entrar com um pleito de 

registro. Esse pleito de registro é submetido uma parte dele ao Ministério da Agricultura 

que vai avaliar a eficácia agronômica deste produto, outra parte dele com o dossiê 

ambiental é submetida ao IBAMA que vai avaliar os impactos dele ao meio ambiente e 

uma terceira parte deste dossiê é submetido à ANVISA que é quem vai fazer a avaliação 

toxicológica deste produto. Quando os três órgãos dizem ok, o pleito pode ser 

concedido e o registro é concedido para este produto ser comercializado. 

E mesmo depois deles estar em comercialização, a Lei 7802 não determina um 

prazo de registro, diferente da área de medicamento, por exemplo, um medicamento a 

cada cinco anos tem que ter seu registro renovado, no caso de um produto agrotóxico, 

uma vez concedido o registro, ele é concedido para todo o sempre. Entretanto a Lei 

7802 prevê a figura da reavaliação que pode ser procedida a qualquer momento sempre 

que o produto estiver associado com riscos inaceitáveis, com uma das causas de 

proibição que são estipuladas também na lei, como por exemplo, os que são 

carcinogênicos, mutagênicos, o teratogênicos, que causem efeitos hormonais, causam 

danos ao aparelho reprodutivo e outros. 

Então, os órgãos devem proceder a reavaliação sempre que verificar um dos 

desses riscos inaceitáveis ou quando houver perda de eficácia agronômica, quando 

houver dano ao meio ambiente. E como resultado da reavaliação pode-se ter a 

manutenção do produto no Mercado, ou a restrição do uso ou até mesmo a proibição do 

produto. 

Ai a ANVISA vem fazendo esta reavaliação desde o ano de 2008 com 14 

substâncias, substâncias essas que nós vimos inclusive, são objetos de alguns projetos 

de lei que tramitam aqui na própria Assembleia do Estado de São Paulo. 

A China também proibiu no ano de 2007 com entrada em vigência no ano de 

2008 alguns destes produtos que estão em reavaliação pela ANVISA, como é o caso do 

metamidofós (ininteligível), esses outros três (ininteligível) já se encontram proibidos 

no Brasil. Assim como também, a União Européia passou a implementar novos 

requisitos para o registro e tem feito uma série de exigências adicionas  para a própria 

concessão dos produtos, do registro dos produtos agrotóxicos, assim como também no 

ano de 2008 entrou em vigência o RIT que determina um controle maior sobre todas as 

substancias químicas,não apenas sobre os produtos agrotóxicos. 

E também nos Estados Unidos, o órgão de proteção ambiental, Agência de 

Proteção Ambiental desde o ano de 2009 publicou uma lista de produtos que precisam 

fazer os testes de desregulação endócrina que é um novo efeito que até então não se 

pesquisava para os produtos agrotóxicos e nesta lista tem vários produtos que se 

encontram em reavaliação pela ANVISA. 

Aqui estão os produtos agrotóxicos que estão em reavaliação pela ANVISA, um 

deles é a (ininteligível), a reavaliação já foi concluída, o uso foi mantido só para o 

Estado de São Paulo até junho de 2011 para usar na cultura de citros, no combate, no 

controle, aliás, no manejo do controle do ácaro da leprose em citros. Isso a pedido dos 

próprios citricultores do Estado. No restante do país esse produto já foi proibido. 

O acetato, ele encontra-se em fase final da reavaliação e de antemão já dá para 

adiantar que pelo menos uma série de medidas restritivas será adotada em um primeiro 

momento e talvez se caminhe também para o banimento deste produto no futuro. 

O glifosato a reavaliação ainda não está concluída, é o produto mais utilizado no 

país, possivelmente não deva ir a banimento, é um herbicida, mas ele é responsável por 
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cenoura, couve, feijão, laranja, maçã, mamão, manga, morango, pepino, pimentão, 

repolho, tomate e uva. São 20 alimentos. 

E é investigada a presença de 234 produtos agrotóxicos. Ainda não conseguimos 

investigar a presença de todos, são 464 que tem autorizados, mas este programa 

consegue investigar a presença de 234. 

O Estado de São Paulo a gente colocou em letrinhas verdes, mas em letrinhas 

verde mais claro. Ele já fez parte no início do ano de 2002, 2003, mas depois manteve 

só o programa próprio. 

Entretanto, acontece uma situação curiosa porque o Estado de São Paulo é 

também um grande distribuidor de alimentos para todo o país, então, a gente muitas 

vezes consegue verificar como está o resultado das culturas que são recebidas nos 

outros Estados que estão fazendo parte do programa e eu vou mostrar isso logo a seguir. 

Aqui são as amostras analisadas por cultura no ano de 2009. Então, foram 

analisadas 3130 amostras e a gente teve um resultado insatisfatório na ordem de 29%. 

Aqui as amostras insatisfatórias por Estado. O Estado de São Paulo não está nesta 

listinha aqui, mas o Estado de São Paulo está aqui. 

Então, as amostras provenientes de São Paulo e que foram coletadas nos outros 

Estados foram, 355 amostras. Desse total de três mil e poucas amostras, 355 foram do 

Estado de São Paulo que foram analisadas nos diferentes Estados. Em Tocantins, Rio 

Grande do Sul, Paraná, no Espírito Santo e por aí vai. 

A média nacional demonstrou que havia resultados, esses 29% de resultados 

insatisfatórios em diferentes culturas. Então a gente pode verificar que algumas culturas 

tiveram desempenho pior como foi o caso do pimentão e pepino, abacaxi também teve 

um resultado ruim de 44% das amostras insatisfatórias e que se dividem da seguinte 

forma. NA são agrotóxicos não autorizados que foram utilizados naquela cultura e 

acima do LMR, são produtos agrotóxicos que estavam autorizados para serem utilizados 

naquela cultura, mas que foram utilizados em quantidade maior, ou, não sabemos como 

foi utilizados, mas que demonstravam que no resultado final havia mais limite de 

resíduo do que aquele permitido pela legislação. 

Então, os piores cenários estão aí, uva também foi uma situação difícil com 56% 

das amostras que foram analisadas estavam insatisfatórias. Tomate 32%, repolho 20%, 

pimentão 80%, pepino 54%, morango 50%, manga 8%, mamão 38%, maçã, um número 

baixo, 5%, Laranja 10%, feijão 3%, couve 44%, cenoura 24%, cebola 16%, beterraba 

32%, batata 1%, banana 38% e abacaxi, desculpa, eu pulei aqui, banana 3%, arroz 27%, 

alface 38% e abacaxi 44%. 

Então estes foram os resultados. E curiosamente os produtos que muitas vezes, 

perfil aqui também, das culturas, mas curiosamente, os produtos que apareceram muitas 

vezes nessas amostras eram exatamente aqueles produtos que se encontram em 

reavaliação, como a (ininteligível) endosulfan (ininteligível), metamidofós e 

(ininteligível). Então a gente vê que eles acabaram sendo usados mesmo sem estarem 

autorizados para estas culturas. 

Bom, em função disso a gente acaba tendo muitas vezes outro tipo de 

contaminação também como a questão da contaminação da água. Aqui eu coloquei uma 

foto do Aqüífero Guarani porque este Estado é de extrema importância para este 

aqüífero, mas a partir do ano que vem, a partir de 2011 nós também estaremos fazendo a 

análise na água de abastecimento de vários Estados. Então, junto com os alimentos 

também os Estados farão a coleta de amostras de água de abastecimento porque hoje 

nós ao temos nenhum dado sobre a presença de resíduos de agrotóxicos em água de 

abastecimento e muito menos em aqüíferos ou outras águas. 

Essa foi uma decisão tomada em função de um estudo feito e eu peço perdão 

porque eu quis colocar o documento original, mas está muito ruim e já descobri que 

tenho de trocar. Esse estudo foi feito pela Universidade Federal do Mato Grosso e a 

Fundação Oswaldo Cruz.  

Foi feito no Estado do Mato Grosso e eles investigaram água da chuva que era 

um lugar que não se esperava ter presença de agrotóxicos e na água da chuva foram 

detectados em quantidades baixas, é verdade, mas foi detectada a presença de produto 

agrotóxico. Foram feitas 104 amostras em diferentes épocas do ano de setembro de 

2007 a abril de 2009, então, não foi feito em uma única época para não dizer, “não, 

acabou de ser usado o produto agrotóxico naquela época e é por isso que houve a 

presença de agrotóxico na água da chuva”. 

formulação e muitas vezes com alteração da classificação toxicológica. Os produtos 

muitas vezes ficavam mais tóxicos do que aqueles que tinham obtido o registro. 

O mesmo também aconteceu na Bayer, então isso não era critério de empresa 

menor ou maior. A Bayer tem fábrica no Estado do Rio de Janeiro, em Belford Roxo. 

Aqui é a continuação dos produtos que foram interditados que tinham 

irregularidades na Bayer. Aqui é o resultado da fiscalização na fábrica da Syngenta em 

Paulínia onde tinham produtos com data de fabricação e validade alteradas, destruição 

total de etiquetas de identificação de lote, data de fabricação e validade. Então nem dava 

para saber o que era o produto. Falta de certificado de impurezas ou certificados sem 

assinaturas, então a gente não sabia se aquilo era válido ou não.  

Aqui também a continuação das irregularidades que foram detectadas na 

Syngenta. E principalmente também lá a gente não conseguia verificar o controle 

efetivo lote a lote de quais componentes que estavam sendo utilizados dentro da 

formulação. Não dá nem para dizer que havia alteração ou não, simplesmente não havia 

o controle lote a lote. 

Aqui na (ininteligível) no Ceará, também houve uma serie de irregularidades 

com prazo de validade vencido, uso de componentes e de produtos vencidos há quatro 

anos sem nenhum tipo de análise, sem nada. 

Aqui o resultado da fiscalização feita na Basf em Guaratinguetá, aqui no interior 

de São Paulo. Então os senhores podem ver que nós temos vindo bastante para cá. 

Também falta de controle de identidade das soluções utilizadas, uso de componentes 

com prazo de validade vencido e por aí vai. 

Bom, aqui tem o resultado da Folha de São Paulo publicado em 22 de março. 

Até março nós tínhamos fiscalizado essas empresas e isso dava mais de nove milhões de 

litros de produtos agrotóxicos que tinham sido interditados. 

A primeira empresa que nós fiscalizamos que não foram encontradas 

irregularidades do ponto de vista de formulação de fabricação foi a Monsanto em São 

José dos Campos. A única irregularidade que nós encontramos foi omissão de 

informação sobre o processo de produção, ela tinha declarado uma coisa para a gente e 

ela fazia de outra forma, mas nos produtos formulados não havia irregularidades. 

Depois disso nós fizemos outra fiscalização, foi na empresa Dal Química em 

duas unidades fabris uma em Franco da Rocha e outra em Jacareí. Lá a gente verificou 

desde embalagens vazando até produtos com data de fabricação e validade adulteradas, 

por exemplo, a fiscalização foi feita em junho e agente verificou e lá tinha como data de 

fabricação em novembro, então a gente não sabe nem de quanto tempo isso já vinha 

acontecendo. 

Alteração de composição também não autorizada nas formulações, ausência de 

controle de impurezas e etc. E nessa fiscalização um funcionário foi conduzido à 

polícia. Depois disso nós fiscalizamos a (ininteligível) que é no Estado de Minas Gerais, 

em Uberaba, também tinha irregularidades e na FMC, também em Uberaba, onde 

também tinham irregularidades. 

A última fiscalização que nós fizemos foi agora em novembro, foi na fábrica da 

Fersol em Mairinque, onde a gente encontrou uma das situações mais sérias que é a 

importação e fabricação de produtos sem registro, formulação também de agrotóxico 

com uso de produto técnico sem registro. Uso de produtos vencidos há mais de cinco 

anos, enfim, o responsável técnico foi preso em flagrante e foi uma situação bastante 

complicada. 

Aqui inclusive há crime ambiental, os senhores podem ver que há produtos 

vazando, isso aqui tudo escuro é produto vazando dentro do, uma situação que nunca 

havíamos visto igual. Inclusive, quando finalizada as nossas fiscalizações a gente 

também aciona os outros órgãos responsáveis, como neste caso nós estaríamos 

encaminhando o resultado para a CETESB e IBAMA para que tomem as providências 

do ponto de vista ambiental e que nós vislumbramos crime ambiental lá também. 

Além dessas medidas de reavaliação e de fiscalização, nós temos também um 

programa que se chama PARA, que é o Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxico 

em Alimentos. Este Programa vem sendo feito hoje em 26 Estados da União. O Estado 

de São Paulo não faz parte do Programa, mas o Estado de São Paulo nos informa que 

tem um Programa próprio de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos. 

As culturas que nós monitoramos são estas e hoje é monitorado o ano de 2009 a 

2010, é a última planilhinha lá, abacaxi, alface, arroz, banana, batata, beterraba, cebola, 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – E a senhora teria o número 

de quantas solicitações de registro tem hoje esperando a avaliação por esses três órgãos? 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Em torno de umas 700. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu pediria para a senhora 

se puder disponibilizar a apresentação para a CPI, deixar uma cópia disso. 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Está disponibilizado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Agradeço. Deputado Simão 

Pedro, deseja fazer alguma pergunta? 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Eu estou bastante assustado agora. E mais 

assustado ainda com a apresentação da senhora. Eu queria parabenizar à Dona Letícia 

Rodrigues da Silva, o trabalho que a ANVISA vem fazendo. Eu sei que é muito difícil 

fazer a fiscalização, fazer as análises com o rigor necessário que isso tem que ser feito, 

não é? 

Eu queria fazer uma pergunta, Letícia, a respeito da estrutura da ANVISA, do 

Ministério da Agricultura, dos órgãos públicos para fazer essa fiscalização. Como isso é 

feito? Há parcerias com os Governos Estaduais, no caso de São Paulo, como isso é 

trabalhado com a Agência de Vigilância do Estado de São Paulo? Como isso é feito? 

Com relação à, a senhora não abordou, pelo menos eu não percebi, a questão, se 

a senhora tiver a informação, mas se também não tiver não tem problema, se há, se o 

Brasil tem assinado tratados internacionais ou não tem tido esse tipo de protocolo? 

Porque o que a gente percebe é que há um aperto na China, nos países da Europa no ano 

de 2008 e 2009 como a senhora bem colocou e nos Estados Unidos parece que esse 

aperto lá é meio que proporcional ao aumento da comercialização, da utilização desses 

produtos aqui. 

Em relação ao controle de embalagens também. A semana passada nós tivemos 

aqui um depoimento de uma liderança dos trabalhadores assalariados rurais, não é? E 

ele nos falava do problema das embalagens, do descarte de, por exemplo, países 

proibidos de comercializar trazem o produto para cá, então, como a senhora avalia isso? 

E em relação a esse produto que é utilizado em larga escala aqui em São Paulo, aqui no 

Brasil, como chama mesmo? O glifosato, perdão, obrigado. Havia, pelo menos quando a 

gente lia nos jornais, nas revistas, havia uma expectativa que a utilização desse produto 

iria diminuir os problemas, e me parece, pelo que eu vejo, o uso dele tem sido cada vez 

maior. Ou seja, será que as plantas estão adquirindo a resistência a ele e as dosagens 

estão sendo cada vez mais altas? 

A senhora tem alguma informação a respeito disso? Por enquanto é isso, 

Presidente. 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Bom, Deputado Simão Pedro, 

com relação aos tratados internacionais, o Brasil sim, é signatário de dois tratados 

internacionais que dizem respeito a produtos agrotóxicos e a outras substâncias 

químicas. O primeiro tratado internacional é a Convenção de Roterdã. 

A Convenção de Roterdã não diz respeito a proibições de produtos, mas ao 

controle do Movimento Transfronteiriço dessas substâncias. Então existe uma lista na 

Convenção de Roterdã de produtos agrotóxicos e outras substâncias, outros químicos 

industriais que necessitam de um consentimento prévio informado o país que está 

importando. 

Então, se eu como pessoa jurídica ou física fizer uma importação de produto da 

China, de um metamidofós 600%, por exemplo, que não está mais autorizado lá, mas 

vamos supor que estivesse, eles, a China, antes de mandar este carregamento deste 

produto para cá, ela comunicaria ao ponto focal que no caso do Brasil é o Ministério do 

Meio Ambiente dizendo, estou exportando metamidofós para o Brasil, o Brasil aceita? 

Então, assim como também, eles verificaram em alguns municípios como Lucas 

do Rio Verde e detectaram que havia a presença de produtos agrotóxicos dentro das 

escolas, no ar que as crianças respiravam. Tanto nas escolas agrícolas, na unidade rural, 

quanto naquelas que estavam no centro da cidade ou na periferia da cidade. 

Então essas são outras situações de saúde ambiental que são bastante 

preocupantes e na qual a gente ainda tem muito pouco conhecimento e que são efeitos 

que podem surgir muitas vezes ao longo do tempo. Aqui são lesões de exposição por 

glifosato ou uma criança intoxicada por organofosforado. Então, muitas vezes esses 

efeitos advindos dos produtos agrotóxicos aparecem ao longo dos anos. 

E aqui, para terminar, a gente verifica que, por exemplo, entre a colocação de 

um produto no Mercado, a descoberta de que existam riscos associados àquele produto 

e até a tomada de decisão por parte dos Órgãos de Governo, nos incluindo, decorre um 

longo período. 

Aqui a gente tem o caso dos organoclorados que foram descobertos no ano de 

39, em 1939, em 1962 houve o primeiro alerta dos efeitos associados a estes produtos 

(ininteligível) e só no ano de 1972 é que eles foram proibidos nos Estados Unidos. E 

bem mais tarde é que eles foram proibidos no Brasil, no ano de 1985. 

E aí, ainda depois de 1985, eles permaneceram por mais um longo tempo sendo 

usado nas próprias campanhas de saúde pública, principalmente o DDT, combate da 

malária que foi até 1998 que ele foi utilizado pelo Ministério da Saúde no controle da 

malária. Então, de uma forma mais controlada, mas ainda sim, sendo utilizado. 

Então a gente verifica que há um lapso de tempo muito grande entre a colocação 

de um produto no Mercado, a verificação efetiva dos seus riscos. Uma coisa é a 

investigação que acontece dentro do laboratório em condições ideais de uso, de 

exposição com os animais de experimentação e outra bem diferente é aquela que 

acontece quando o agricultor passa a utilizar este produto e muitas vezes em condições 

não adequadas de uso. 

Aqui também a gente verifica, então, em 96 começaram os alertas sobre 

desregulação endócrina lá com o futuro roubado e só no ano de 2009 e 2010 que 

começam enfim, a se ter um protocolo para avaliar a desregulação endócrina. Então, de 

fato, a gente sempre está correndo atrás dos efeitos que aparecem. E no ao de 2010 

enfim, a gente consegue banir o endosulfan e o metamidofós (ininteligível). 

Bom, eu espero ter trazido alguns elementos para o debate e me coloco à 

disposição para perguntas dos Senhores Deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu queria agradecer à Dra. 

Letícia Rodrigues da Silva e fazer uma pergunta. A senhora disse que nós temos hoje 

2195 agrotóxicos registrados. Eles passaram em uma avaliação agronômica pelo 

Ministério da Agricultura, toxicológica da ANVISA e ambiental pelo IBAMA. 

Aí a senhora colocou dois possíveis problemas. Primeiro, a produção não é feita 

como manda o registro, quer dizer, o agrotóxico é produzido de uma forma diferente da 

registrada e em alguns casos há uma reavaliação que pelo menos por parte da ANVISA 

para verificar se o registro não deve ser cassado.  

Tirando essas duas exceções, no caso da reavaliação ou no caso da produção 

diferente do registro, esses quase 2200 agrotóxicos registrados estão autorizados aqui no 

Brasil, é isso? 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Estão e eles são em torno de 

uns 600 desses produtos são para uso somente industrial. São produtos técnicos que são 

utilizados para fazer os produtos formulados. O produto formulado é aquele que vai ser 

utilizado pelo agricultor. O produto técnico é o ingrediente ativo, na sua composição 

quase pura. É um ingrediente ativo e algum isômero ou outra coisinha lá, mas ele é 

bastante concentrado, 95, 98% na maioria das vezes. 

E ele é utilizado depois agregando outros componentes que vão dar a 

dispersibilidade, adesividade e as outras características necessárias para ele ser aplicado. 

Então, tem produtos técnicos que serão misturados com areia, para fazer um granulado, 

tem outros produtos técnicos que serão utilizados com óleo, com (ininteligível) com 

outros componentes que vão fazer uma calda, uma formulação com uma suspensão 

concentrada, um concentrado emulsionável para ele ser utilizado pelo agricultor. 
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A diferença é que o Ministério da Agricultura tem nos Estados a 

Superintendências Federais então, muitas vezes eles delegam as fiscalizações para estas 

Superintendências Federais de Agricultura. 

Nós somos equipes muito pequenas, não chegamos a 60 pessoas nos três órgãos, 

em comparação, por exemplo, numa Agência de Proteção Ambiental nos Estados 

Unidos são 850 pessoas para tratar só desta área de produtos agrotóxicos, então, não dá 

nem para fazer uma comparação dessas. 

Com relação ao uso do Glifosato, com certeza houve um aumento do uso depois 

da liberação as plantas geneticamente modificadas. Primeiro foi a soja, depois os milhos 

resistentes a esse herbicida, e claro que sempre que houver o uso de um único produto, 

assim como também, se houver o uso de um único antibiótico uma vez atrás da outra, 

haverá resistência assim como já existe para as plantas daninhas. 

Então, há resistência sim, pelo menos tem cinco plantas daninhas que tem 

resistência e aí tem que se fazer o manejo com outros herbicidas, gerando um ciclo, mas 

como eu não sou agrônoma, eu não me sinto apta a falar mais detalhadamente sobre 

isso. Não sei se respondi a todas as suas perguntas. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Pela ordem, Senhor Presidente, para mais uma 

questão aqui que me deixou assim, curioso. A senhora tinha dito que no caso da 

(ininteligível) ela é considerada cancerígena e causadora de outros problemas de saúde 

em animal, ela foi com todas estas considerações, ela foi liberada exclusivamente para o 

Estado de São Paulo até 2011. Teve outro caso que eu acho que é o Endosulfan mantido 

em São Paulo até 2013 na cana de açúcar e no café. Como é que se dão essas 

negociações de prazo de uso? Porque assim, é considerado que este produto causa males 

como o câncer, por exemplo, e ele vai continuar sendo utilizado até tal, ou seja, até 2013 

continua causando males à saúde pública, às vezes ao meio ambiente, como é que dá 

esses acordos de datas, de prazo? É na justiça ou dentro da ANVISA, como é que, onde 

que se discute esse tipo de acordo, por exemplo? 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – No caso do Endosulfan, houve 

sim, uma ação judicial. Então passa pelo Ministério Público Federal e houve uma 

negociação de prazo com o Ministério da Agricultura, com a ANVISA, com o próprio 

Ministério Público para já, no âmbito do Judiciário, para este prazo de 2013. No nosso 

entendimento o ideal é que o prazo fosse zero, entretanto, em função de não haver 

substituto para o controle principalmente da broca do café, que foi a (ininteligível) 

levada pelo Ministério da Agricultura, foi concedido este prazo até o ano de 2013 para a 

manutenção do produto no país. 

Com relação á (ininteligível) foram vários pedidos dos citricultores do Estado de 

São Paulo, intermediados pelo Ministério da Agricultura e foi um prazo solicitado por 

parte do Ministério da Agricultura. Então, o que a ANVISA fez frente a isso? Tudo 

bem. Vai ficar na menor parcela possível, não vai ser usado da forma como era utilizado 

anteriormente. 

Então ela ficou permitida a ser utilizada no manejo do controle, então é uma 

aplicação para cinco ou seis aplicações de outros produtos, não eram mais as seis 

aplicações de (ininteligível), então houve redução do número de aplicações, redução de 

doses, alerta aos agricultores. No caso do Endosulfan, por exemplo, uma das coisas que 

nós não abrimos mão foi um Termo de Responsabilidade assinado pelo próprio 

agricultor. 

Ele tem que assinar um termo onde ele está ciente de que o produto causa todos 

aqueles efeitos, então o momento em que ele tiver usando, se ele não tiver, ele também 

tem que se responsabilizar por isso. Nós queríamos tirar do mercado esse produto, mas 

a Agricultura entende que esse produto é imprescindível e os próprios agricultores 

também, a gente recebeu um abaixo assinado com mais de cinco mil assinaturas para a 

manutenção deste produto. 

Então, tudo bem, você vai usar, mas você também é responsável, então você 

também tem que assinar um Termo de Responsabilidade onde está dito lá, olha 

“reconheço que o produto Endosulfan causa tais e tais efeitos e tal.” 

Foi o mínimo que a gente conseguiu fazer, agora, sem dúvida nenhuma que o 

ideal seria tão logo se tivéssemos o conhecimento desses efeitos e fechássemos uma 

reavaliação, esses produtos deveriam sim, sair do Mercado, mas não é uma coisa 

Até por enquanto nós aceitamos, mas daqui alguns dias a gente vai dizer, não! Não 

aceitamos mais, não pode vir mais. 

Então existe, é uma convenção de consentimento prévio informado. Na 

Convenção de Roterdã é onde tem um rol de substâncias que  necessitam deste controle. 

E tem uma segunda convenção que é a Convenção de Estocolmo também ratificada pelo 

Brasil, tanto por Decreto Legislativo, quanto, ambas tem o Decreto Executivo também a 

internalizando. 

A Convenção de Estocolmo, sim, propõe uma listagem de produtos agrotóxicos 

que os países busquem proibir em seus territórios. Dessa listagem o último produto que 

foi incluído, que deve ir para a Convenção das Partes agora é justamente o Endosulfan. 

Então, os Estados partes são convidados a banir aquele produto do seus 

territórios e a estabelecer um programa de uso, por exemplo, se um produto for muito 

importante para determinado país, ele pode pedir uma exceção, mas dizendo quais são 

os controles que ele vai adotar e porque ele pede a exceção. Por exemplo, o DDT tem 

um uso ainda mantido para o controle de malária na África em função de que os países 

africanos justificaram que aquela substância era importante para este uso naquele 

território. 

No caso do ensosulfan, quando chegar, se ele realmente for integrado, vier a 

integrar a lista, o Brasil vai dizer, olha, no nosso caso ele está com um cronograma de 

descontinuidade de uso até o ano de 2013, então a partir do ano de 2013 ele também não 

entra mais no território brasileiro. Isso já aconteceu com outras substâncias como o 

pentaclorofenal, o próprio DDT, o lindano e outros organoclorados. Principalmente são 

os organoclorados que se encontram na Convenção de Estocolmo. 

Com relação à fiscalização, nós buscamos sim, sempre atuarmos em conjunto 

com o Estado e também com as Vigilâncias Sanitárias dos municípios onde estão 

instaladas as unidades fabris que vão ser fiscalizadas.  E também, a gente tem sempre 

pedido o apoio da Polícia Federal e no Estado de São Paulo, tem uma coisa fantástica 

que é a Polícia Especializada de Crimes Contra a Saúde Pública. 

Então, muitas vezes a Polícia Especializada de Crimes Contra a Saúde Pública, 

são duas delegacias especializadas na Avenida São João, eles nos tem acompanhado nas 

fiscalizações. Inclusive nesta última que teve em Mairinque eles nos acompanharam na 

da Dal eles também nos acompanharam e aí, quando eles constatam a existência de 

crime já trazem os indivíduos presos, enfim, eles fazem o trabalho deles lá e bastante 

bem feito. Então, nós sempre temos feito essas articulações prévias com os Estados, 

Municípios e com as Polícias. 

Com relação ao retorno das embalagens, desde o ano de 2000 foi feito uma 

modificação, uma Lei 7802 por meio da Lei 9974 que determina que as embalagens 

vazias devam ser recolhidas pelos fabricantes dos produtos agrotóxicos. Então, foram 

construídos em vários pontos dos Estados centrais de recolhimento das embalagens 

vazias. 

Eu não sei dizer a quantidade das embalagens recolhidas, mas existe outro 

problema que eu realmente não abordei e que talvez seja este. Eu penso que o 

recolhimento das embalagens vazias daqueles produtos que tem identificação esteja 

sendo feito porque a gente verifica as centrais de recolhimento funcionando, tem um 

Instituto que é o IMPEV que faz este recolhimento também.  

Mas existe outro problema que é o contrabando de produtos agrotóxicos. Nesta 

semana saiu uma reportagem na Agro que é uma revista do Reino Unido dizendo que o 

Brasil, estima-se que o contrabando no Brasil de produtos agrotóxicos seja da ordem de 

16%. São produtos que vem da China, muitas vezes vem por intermédio de países 

vizinhos do MERCOSUL e aí, realmente esses produtos acabam não tendo 

recolhimento das embalagens, assim como acabam tendo outros riscos e outros 

problemas além daqueles que os produtos que estão registrados aqui já possuem. 

A gente tem feito também, sempre que possível, ações, neste último ano nós 

fizemos pelo menos duas ações com a Polícia Federal com relação ao contrabando, mas 

não dá conta de fazer tudo. Porque, já respondendo a sua outra pergunta, nossas equipes 

são muito pequenas. Na ANVISA somos em 30 pessoas para fazer todo o trabalho de 

avaliação desses produtos agrotóxicos, assim como também, a fiscalização nas fábricas, 

porque a fiscalização da fábrica hoje está atribuída para a ANVISA Federal. 

As fiscalizações do Comércio, do uso estão atribuídas para os órgãos estaduais e 

até municipais. E também os outros órgãos têm equipes menores até mesmo do que a 

ANVISA. O IBAMA tem uma equipe menor que a nossa, assim como também o 

Ministério da Agricultura tem uma equipe menor ainda do que a nossa. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – (...)com a finalidade de 

investigar as ameaças à segurança alimentar no Estado de São Paulo. Solicito à 

Secretaria a leitura da ata da sessão anterior. 

 

 SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Pela ordem, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, Deputado 

Roberto Massafera. 

 

SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Solicito a dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental, os Deputados 

que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Eu queria propor a 

inversão da nossa pauta para que em primeiro lugar a gente possa apreciar os 

requerimentos que há sobre a Mesa e em segundo lugar ouvir a Dra. Juliana Ferreira. Os 

Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovada a inversão 

da pauta. 

Há sobre a Mesa requerimento de autoria do Deputado Roberto Massafera para 

convidar o Sr. Prof. Dr. Willian César Latorre, com o objetivo de prestar informações à 

Comissão com a finalidade de investigar ameaças à segurança alimentar no Estado de 

São Paulo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão, 

em votação. Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, 

aprovado o requerimento. 

Passamos então ao item dois, oitiva da Dra. Juliana Ferreira. Advogada do 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, convidada para discorrer sobre a 

qualidade dos alimentos que vão para a mesa do consumidor. Passo então a palavra para 

a Dra. Juliana Ferreira e em seguida os Deputados possam fazer as perguntas. 

Eu queria antes de passar a palavra só solicitar que a Dra. Juliana possa 

responder aqui o nosso Termo de Qualificação. Nome completo? 

 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – Juliana Ferreira Kosan. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Idade? 

 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – Vinte e nove anos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estado civil? 

 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – Casada. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Endereço de residência? 

 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – Rua Domingos Lopes, 480, casa 

três. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 

simples de se fazer de imediato, então, por isso essas negociações de prazo de 

descontinuidade de uso, de restrição realmente para aqueles locais onde tem a 

necessidade do uso. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Agradeço então à Dra. 

Letícia Rodrigues da Silva pela contribuição dada a esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito. Seja com suas palavras, seja com a apresentação. Aliás, qualquer documento 

que a senhora julgar necessário, se puder enviar uma cópia aqui para a CPI, a gente 

agradece. 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Bom, podemos disponibilizar 

o resultado integral das reavaliações, isso a gente pode encaminhar, assim como 

também, os relatórios das fiscalizações. Principalmente, creio que os senhores tenham 

interesse naquelas empresas que estejam situadas no Estado de São Paulo. Também 

podemos mandar e aí salvaguardar ou pelo menos alertá-los que tenha algum dado que 

possa ser confidenciais, mas aí a gente marca aquilo que, ou retiramos, porque aqui é 

uma CPI e a CPI pode ter acesso inclusive a documentos oficiais. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É, havendo a necessidade 

pode até aprovar um requerimento para que haja compartilhamento dos dados sigilosos 

e aqui a gente tem toda a segurança necessária, está bom? 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então, obrigado. 

 

A SRA. LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA – Muito obrigada aos senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Bom, devido à ausência do 

Dr. Pedro Luis Gonçalves e tratativa aqui que a professora Vera Maria de Holanda 

Mollo, era para terminar às 16h30min. Como a Professora Vera entende que a 

apresentação duraria mais de meia hora, nós vamos então remarcar a oitiva dela e 

vamos dar por encerrados os trabalhos no dia de hoje. Agradeço a presença de todos. 

 

*      *      * 
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Na questão dos agrotóxicos, o IDEC acompanha este tema praticamente desde a 

sua fundação. Eu trouxe apenas dois exemplos de atuação do IDEC neste tema. Uma eu 

achei interessante porque é bem antiga, é dezembro de 89, que nós ajudamos a organizar 

um abaixo-assinado para encaminhar ao Governador do Estado e aos presidenciáveis à 

época, reivindicando apoio para o controle da qualidade dos alimentos, principalmente 

com relação aos agrotóxicos e também pedidos aos Ministérios e ANVISA de proibição 

total do pentaclorofenol que é um agrotóxico que foi feito em 2003. Isso são só alguns 

exemplos que eu trouxe para mostrar um pouco como o IDEC age nesta questão.  

Atualmente o IDEC tem resgatado o trabalho nesse tema até por conta de como 

a Letícia da ANVISA apresentou na reunião passada, o Brasil hoje é o maior 

consumidor de agrotóxico do mundo e isso nos chamou a atenção também porque 

obviamente reflete na saúde dos consumidores. Então esse tema tem sido resgatado lá 

dentro do IDEC. 

Atualmente nós participamos do Fórum Nacional de Combate aos Efeitos dos 

Agrotóxicos, que são formados por entidades da sociedade civil, por Ministério Público 

do Trabalho, Ministério Público Federal. Participamos da Campanha por um Brasil 

Livre de Transgênicos e Agrotóxicos, participamos de diversas consultas públicas de 

reavaliação de agrotóxicos disponibilizados no site da ANVISA e também fazemos, já 

fizemos alguns eventos sobre o tema e recentemente, em abril, nós fizemos uma Mesa 

Redonda de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. 

Bom, qual a posição do IDEC neste tema? É claro e evidente que os agrotóxicos 

afetam diretamente a saúde dos consumidores que consomem alimentos com resíduos 

de agrotóxicos, então, por conta disso, de forma alguma o controle sobre este produto 

pode ser abrandado. Esse controle tem que ser reforçado de todas as formas na 

produção, comercialização e uso e nós somos incentivadores e ficamos muito contentes 

com o trabalho da ANVISA na reavaliação de agrotóxicos e até mesmo achamos, 

entendemos, pela necessidade de banimento de alguns produtos. 

Defendemos e incentivamos o uso de instrumentos eficazes de informação ao 

consumidor, porque a questão de resíduos de agrotóxicos em alimento ainda é muito 

pequena para o consumidor. Não existe muito material, muita informação voltada ao 

consumidor nesse assunto e o grande problema para o consumidor é o risco a longo 

prazo, porque é o consumo a logo prazo de alimentos com resíduos desses produtos. 

Dos eventos que eu pude participar e das coisas que pude ler já percebi que existem 

poucos estudos sobre essas conseqüências a longo prazo para o consumidor. 

A grande questão é o conflito entre o agrotóxico e a saúde do consumidor e o 

que o IDEC se pergunta é se é possível compatibilizar essas duas coisas. Quanto mais 

estudamos chegamos à conclusão que isso é muito dificilmente possível, porque sempre 

terá algum efeito na saúde do consumidor. Mas nós constatamos que existem alguns 

mecanismos que buscam garantias à saúde dos consumidores por conta da utilização de 

agrotóxicos. 

Os mecanismos de vigilância sanitária para garantir a saúde dos consumidores, 

nós identificamos quatro mais importantes que é o registro de agrotóxico que é feito, o 

registro é efetuado pelo mapa, mas passa como a Letícia da ANVISA já explicou na 

reunião passada, passa por um dossiê analítico da ANVISA, do IBAMA e do Ministério 

da Agricultura.  

A questão da reavaliação, porque o registro é em tese eterno, então tem que ser 

reavaliado conforme as evidências científicas vão surgindo e a reavaliação é prevista na 

Lei de Agrotóxico. A definição de LMR que é Limite Máximo de Resíduo e da ingestão 

diária aceitável que a ANVISA faz nas monografias de agrotóxicos que são aprovadas e 

o monitoramento de resíduos em alimentos. Esses quatro são os principais, vamos 

colocar assim, mecanismos que a Vigilância Sanitária possui para garantir a saúde dos 

consumidores. 

Eu tentei ser bem sucinta, então eu trouxe alguns problemas nesses mecanismos 

que eu pude identificar e direcionado mais para o Estado de São Paulo que é mais o 

enfoque desta Comissão. 

Com relação à reavaliação de agrotóxicos, existem diversos produtos proibidos 

em outros Estados, mas que ainda são permitidos em São Paulo, e o posicionamento do 

IDEC é que a decisão governamental jamais poderia sobrepor interesses comerciais à 

saúde pública e à saúde dos consumidores. 

Eu trouxe o caso da Ciexatina que a Letícia também mencionou na sua 

apresentação. Eu transcrevi aqui na apresentação um aparte da monografia da Ciexatina 

que passou por reavaliação em 2009, que então define que o uso de estoques 

remanescentes de produtos a base de ingredientes ativo de Ciexatina fica restrito ao 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – Advogada. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Local de trabalho? 

 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – IDEC – Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Cargo que ocupa? 

 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – Advogada da Área de Ações 

Judiciais. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deve por favor, fazer a 

leitura do nosso Termo de Compromisso. 

 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – Sob minha palavra de honra 

prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a 

investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Agradeço e passo então a 

palavra à Dra. Juliana Ferreira. 

 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – Boa tarde a todos. Em primeiro 

lugar gostaria de agradecer ao Presidente da Comissão, Deputado Bruno Covas, aos 

Deputados presentes. 

Como eu já disse o meu nome é Juliana Ferreira Kosan, sou advogada do IDEC. 

Fui convidada a vir a esta Comissão para tratar um pouco da qualidade dos alimentos 

que vão à mesa do consumidor, mas com o foco voltado para a questão dos resíduos dos 

agrotóxicos. 

Vou primeiro fazer uma apresentação um pouco institucional do IDEC, não sei 

se todos conhecem o Instituto e depois eu vou passar para o tema em questão. 

O IDEC é uma associação civil de consumidores, foi fundada em 87, então ela 

existe há mais de 20 anos. Atualmente temos por volta de 15 mil associados e o IDEC 

só admite como associado pessoa física. Cerca de 80% da nossa Receita vem da 

anuidade paga pelos associados, apenas 20% de projetos financiados por entidades 

como (ininteligível) e outras afins. 

Nós passamos por uma auditoria independente, fazemos Balanço Social que 

também está à disposição caso essa Comissão queira avaliar, nós podemos encaminhar. 

É uma entidade sem fins lucrativos, sem vínculo com qualquer tipo de empresa, 

governo ou partidos políticos e a nossa missão é promover educação, conscientização, 

defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo. 

Um pouco da atuação do que o IDEC faz. Como é, quais as frentes de atuação 

do IDEC? O IDEC orienta os consumidores sobre seus direitos, nós mantemos um site 

com diversas informações, editamos uma revista também, para os associados e para 

aqueles que se interessar em receber a revista. O IDEC também realiza testes, compara 

produtos e serviços, faz campanhas, tenta mobilizar a sociedade em prol da defesa dos 

direitos do consumidor. Nós entramos, que é a área em que eu trabalho com mais afinco 

que é a Área de Ações Judiciais, nós temos mais de 600 ações civis públicas, algumas 

na questão de agrotóxicos. 

Atuamos também junto ao Congresso Nacional, acompanhamos diversos 

projetos de lei e representamos os consumidores em diversas redes e fóruns como o 

Conselho Nacional de Saúde, Conselho Consultivo da ANVISA e a Câmara Setorial de 

Propaganda da ANVISA. 
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bem claro, o Mercado de agrotóxico e de transgênico, é um Mercado que é praticamente 

o mesmo. As mesmas empresas que são produtoras de transgênicos são produtoras de 

agrotóxicos. 

Existe uma grande concentração de Mercado e empresas produtoras de 

agrotóxicos se fundindo ou adquirindo empresas de sementes, então é obvio que estes 

temas precisam ser tratados conjuntamente até porque se trata de um mesmo Mercado e 

porque diversos estudos já mostram que as plantações transgênicas requerem doses 

excessivas de agrotóxicos. Por exemplo, uma plantação de soja transgênica, a soja 

(ininteligível) da Monsanto, por exemplo, é resistente ao glifosato, então é evidente que 

a aplicação de glifosato nesse tipo de plantação acaba sendo muito maior porque aquela 

planta é resistente. É obvio que neste caso o resíduo de agrotóxico na soja acaba ficando 

muito mais alto. 

Bom, eu tomei a liberdade de colocar alguns desafios que eu identifiquei para o 

Estado de São Paulo por conta destas questões que eu levantei. A primeira seria a 

necessidade de banimento de produtos proibidos em outros Estados e ainda permitidos 

no Estado de São Paulo por uma questão de saúde pública, a inclusão do Estado de São 

Paulo no PARA, a divulgação dos resultados do programa paulista de forma fácil e clara 

ao consumidor, principalmente com informações do produtor e o ponto de venda dos 

produtos com problemas de resíduos de agrotóxicos em alimentos. 

Essa é uma cobrança que fazemos, o IDEC também fez o PARA porque o 

PARA também não divulga esse tipo de informação o que acaba sendo um pouco 

agoniante para o consumidor, porque o consumidor vê o resultado do PARA, vê que 

existem alimentos com problemas, mas ele não consegue identificar qual o produtor 

daquele alimento para ele poder evitar a compra do alimento no mercado.  

E, além disso, intensificar as ações a partir dos resultados obtidos com o 

monitoramento. E tomando também a liberdade de trazer algumas sugestões de 

encaminhamentos para esta Comissão. 

As minhas sugestões, as sugestões do IDEC seriam solicitar informações na 

ANVISA sobre os agrotóxicos banidos em outros Estados e permitidos em São Paulo, 

solicitar à Vigilância Sanitária Estadual estudos e análises visando o banimento de 

agrotóxicos no Estado de São Paulo, solicitar à Vigilância Sanitária Estadual os 

resultados dos últimos anos do Programa Paulista de Análises de Alimentos e solicitar 

esclarecimentos ao Governo do Estado de São Paulo a cerca das razões pelas quais não 

participa do Programa Nacional de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos. 

Tentei ser um pouco concisa em minha apresentação apesar dos problemas 

serem diversos, eu agradeço a todos e estou aberta para qualquer esclarecimento que 

vocês precisarem. 

 

Aplausos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Gostaria de agradecer à 

Dra. Juliana, esclareceu mais sobre o trabalho do IDEC, a importância relacionada aos 

termos (ininteligível) dessa Comissão. Algum dos Deputados gostaria de fazer alguma 

pergunta? Deputado Simão Pedro? 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Boa tarde para todos, Presidente Bruno Covas. 

Quero parabenizar esta Comissão, esta CPI pelos trabalhos que vem realizando. Já é a 

quarta sessão que fazemos com depoimentos muito consistentes, principalmente esta 

primeira parte dos depoimentos, das oitivas que tratam desse problema do uso de 

agrotóxico, da contaminação de alimentos e confesso, Dra. Juliana, e quero parabenizá-

la pela exposição e também parabenizar ao IDEC que eu particularmente acompanho o 

trabalho do IDEC desde a década de 80 quando o IDEC foi fundado e já foi 

(ininteligível) sim, pelo seu trabalho na defesa do consumidor. 

Por exemplo, eu era mutuário do BNH. Nos anos 80 teve uma alta das 

prestações acima dos limites que os trabalhadores podiam pagar, dos mutuários, e o 

IDEC já fazia um trabalho de organização em defesa dos consumidores, isso lá nos anos 

81, 82. 

Então o IDEC é uma instituição já, nomes muito conhecidos, conceituados, 

então, o depoimento da senhora aqui nos traz informações, dá muita credibilidade a 

essas informações, a esses problemas relatados. 

Estado de São Paulo até a data de 31/10/2011 com uso específico para o manejo de 

resistência do ácaro da leprose. 

O IDEC, enfim, entende que é muito complexo, se o produto é tóxico o 

suficiente para ser banido em todos os Estados da Federação, mantê-lo no Estado de São 

Paulo apenas para encerrar o estoque ou para fins puramente econômicos não é 

sustentável, não é um argumento sustentável. 

A Ciexatina tem uma toxicidade extremamente acentuada, aguda, extremamente 

acentuada, tem um potente efeito tóxico sobre a reprodução e ela já foi banida ou tem 

severas restrições na maioria dos países do mundo. Bom, esse é o maior problema que 

eu pude identificar na reavaliação de agrotóxico. 

Na questão de monitoramento de resíduos existe o PARA que a Letícia 

apresentou na apresentação dela, que é o primeiro projeto nacional de monitoramento de 

resíduos em alimentos, começou em 2001. O Estado de São Paulo chegou a participar 

por um pequeno período desse programa e depois se retirou. Ele é um relevante 

instrumento de monitoramento de resíduos e atualmente apenas o Estado de São Paulo 

não participa do PARA. Pelo que a gente pôde observar do relatório do PARA da 

ANVISA, consta a informação de que o Estado de São Paulo tem um programa 

chamado Programa de Análise Fiscal de Alimentos, que é o programa paulista que 

abrange diversas regiões do Estado, faz pesquisa de resíduos de agrotóxicos, mas não é 

esse o foco desse programa, é uma das questões analisadas. 

Eu tentei buscar na internet informações sobre este programa e infelizmente eu 

não, encontrei um boletim de 2004 que tem muito poucas informações com relação aos 

agrotóxicos, mas é evidente que o ideal é que todas as unidades da federação participem 

deste programa coordenado pela ANVISA para que se possa ter uma política pública 

nacional de resíduos de agrotóxicos. 

O IDEC realizou uma pesquisa no feijão em 2009 e constatou, uma das questões 

analisadas pelo IDEC nessa pesquisa foi o resíduo de agrotóxico e nós constatamos que 

em um produto foi encontrado o endosulfan que é um produto proibido para a cultura do 

feijão e clorpirifós que foi encontrado um resíduo acima do permitido e outros dois 

produtos também acima do limite permitido, o que é extremamente complicado porque 

o feijão é um dos ingredientes principais da mesa do consumidor brasileiro e isso 

mostra, dá uma indicação do problema que nós sofremos com o resíduo de agrotóxicos 

em alimentos. 

Essa pesquisa foi encaminhada para a ANVISA, foi encaminhado o resultado 

para as empresas que foram reprovadas, enfim, tiveram os seus problemas constatados, 

as empresas responderam e teve um encaminhamento essa pesquisa, mas eu só trouxe 

para mostrar que o IDEC já conseguiu apurar esse problema e ressalta a necessidade de 

todos os entes da federação, principalmente São Paulo, até porque São Paulo é um 

Estado que consome a maior parte do agrotóxico que é comercializado no Brasil. 

E a última questão com relação ao consumidor seria o direito à informação. O 

direito à informação é um direito básico do consumidor que está previsto no Artigo 

Sexto do Código do Consumidor. E porque é um direito básico? Porque sem o direito à 

informação o consumidor não pode, não consegue, não tem condições de exercer o seu 

direito à cidadania, ao direito de escolha e o direito que ele tem à saúde pública. 

Então ele não pode escolher não consumir agrotóxico se ele não sabe que aquele 

produto tem agrotóxico. E a informação, se é um dever, um direito básico do 

consumidor, acaba sendo um dever dos órgãos governamentais e é claro, dos 

fornecedores também. 

O IDEC fez uma avaliação que no caso dos agrotóxicos na parte de mercado e 

rotulagem existe o que a gente chama de uma realidade invertida. O que acontece? O 

que o consumidor consegue identificar no Mercado hoje é o produto que não tem 

agrotóxico, que é o orgânico que precisa de um selo específico, mas o que tem 

agrotóxico ele não consegue identificar. Isso é completamente invertido porque o que 

em tese não é natural é quem usa agrotóxico então, quem deveria rotular o seu produto 

informando que ele contém agrotóxico é quem produz com este tipo de produto, não o 

orgânico porque o selo acaba impondo um custo enorme para quem produz produtos 

orgânicos. 

Eu trouxe um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados em Brasília, do 

Deputado Salim Filho que pretende acrescentar no Código de Defesa do Consumidor 

que deve constar no rótulo dos produtos informações sobre a existência de agrotóxicos. 

Com relação aos transgênicos, porque estou trazendo esta questão aqui apesar de 

saber que não é o foco? É só para mostrar que, como na apresentação da Letícia ficou 
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segurança que a Letícia até informou na outra reunião, as empresas entraram quando a 

ANVISA começou a pegar mais pesado na parte de reavaliação de agrotóxico, e o IDEC 

entrou como assistente da ANVISA nesse mandado de segurança mais para dar um 

suporte para a ANVISA e mostrar o apoio que os consumidores dão a esse serviço que a 

ANVISA realiza. 

Então, a nossa relação com a ANVISA é ótima, é muito interessante, temos um 

trabalho muito bom em conjunto, mas com o Governo do Estado ainda não existe 

nenhum trabalho neste sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Gostaria de fazer também 

uma pergunta. A senhora apresentou um trecho de um projeto de lei do Deputado Salim 

Filho. Do ponto de vista jurídico, qual a opinião da senhora da constitucionalidade de 

uma Lei estadual que trouxesse esse tipo de regulamentação? A senhora acha que 

estaria compreendido dentro da legislação complementar que os Estados têm, há alguma 

legislação estadual fora do Estado de São Paulo nesse sentido? Qual a sua opinião sobre 

um eventual projeto de lei que essa Comissão apresentasse? 

 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – Com relação ao projeto de lei que 

eu mencionei na apresentação, ele é um projeto de lei que visa a alteração do Código de 

Defesa do Consumidor para incluir que nos rótulos venha a informação de conter ou 

não agrotóxicos no alimento. Com relação a esse tipo de alteração só mesmo via 

legislação federal. 

Agora, eu acredito que é sim, possível, uma legislação estadual que trate da 

questão de agrotóxico, inclusive tratando de banimento de determinados produtos no 

Estado, considerando as peculiaridades do Estado, de ser um Estado produtor 

extremamente, que tem um consumo muito alto de agrotóxico e das peculiaridades 

mesmo da aplicação, de quais as culturas que são produzidas aqui. Fazendo esta análise, 

justificando adequadamente eu acho que é possível uma legislação, possível e 

interessante uma legislação neste sentido aqui no Estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Aqui a deixa para o nosso 

relator pensar sobre esta possibilidade. Mais algum Deputado? 

 

O SR. – O rótulo do produto é legislação federal?  

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É do Código de Defesa do 

Consumidor, seria legislação federal. 

 

O SR. – Não, é porque muda a Lei do Consumidor, está certo. 

 

O SR. – Só para informar, Deputado Bruno Covas, eu apresentei um projeto de 

lei no ano passado, foi pelo banimento de 14 princípios ativos, moléculas, não é? Entre 

eles, essa que V. Sa. mencionou, presente aí no feijão analisado, não é? Que é a 

Ciexatina que é comprovadamente cancerígena. É uma (ininteligível), não é? Mas 

acredito que tenha abertura e disposição para a gente aperfeiçoar, Deputado Bruno 

Covas, não é? Não só regulamentar o uso, mas eu acho que neste caso, e eu me utilizei 

já de experiências desta Casa que na questão de saúde pública nós podemos legislar 

paralelamente ou complementarmente à legislação federal. 

Por exemplo, aqui nós já tivemos o banimento, a aprovação que deu um debate 

nacional que baniu o uso do amianto. Na época do Governador Mário Covas, avô do 

nosso Presidente, uma lei sancionada pelo Governador de autoria de um Deputado desta 

Casa que determinava a obrigatoriedade dos planos de saúde atender todas as doenças 

previstas no Código Mundial de Saúde. Os donos dos planos de saúde alegavam que 

isso era um tema federal e o Governador com todos os estudos jurídicos entendeu que o 

Estado pode sim, não é? 

Então, no nosso entendimento é que esse caso aqui é um caso de saúde pública, 

então nós podemos legislar sim, porque se trata de tema que o Estado pode atuar de 

forma complementar para a legislação federal. 

Eu queria saber o seguinte, primeiro, foi uma exposição muito didática, com 

informações de forma muito tranqüila, não deixou muita dúvida, não é? Queria fazer 

uma pergunta, com relação, como que o IDEC, ele recebe solicitações dos sindicatos, 

das pessoas, como ele procede para fazer esses exames, para fazer essas análises, se isso 

é feito de forma periódica ou somente quando há alguma denúncia? Por exemplo, 

porque foi escolhido nesse caso que a senhora relatou, o feijão?  

Outra coisa é se o IDEC já teve alguma, além da constatação do fato do Estado 

de São Paulo não participar do PARA, pelo visto me parece que não há um trabalho, 

não há uma preocupação muito grande em relação 

Nós vimos o trabalho da ANVISA, ficamos preocupados com o fato da 

ANVISA desenvolver um trabalho no Brasil inteiro, muito desaparelhada, com apenas 

30 funcionários, o que é um absurdo para dar conta de um país como, porque um país 

continente como o Brasil, com vasto território, não é? Um território agrícola imenso, 

não é? E como ela dá conta disso, não é? 

Mas aqui no Estado me parece que a Secretaria da Agricultura, os seus órgãos 

são, há certa despreocupação, me parece que não temos tantos instrumentos, não é? Pelo 

que a senhora informou aí o instrumento criado aqui pelo Governo do Estado me parece 

que não tem tido um trabalho nesta área, não é? 

Se vocês tem tido, enquanto Instituto de Defesa do Consumidor, alguma ação, 

alguma conversa, algum diálogo em relação ao Governo do Estado já que aqui muitos 

produtos banidos no resto do país, continuam sendo utilizados aqui, certamente deve ter 

sido algum acordo com as empresas, devem ter muito estoque, devem ter, eu acredito 

que é uma desculpa esse negócio da praga, etc., não é? 

Mas eu queria saber disso, se vocês tem tido alguma ação em relação junto com 

o Estado para que o estado aperfeiçoe os órgãos, faça análise, faça pesquisa, trabalhe 

com informações, principalmente porque o Estado de São Paulo do ponto de vista do 

PIB é o maior do país, mas no PIB Agrícola isso aqui é uma potência. O número de 

habitantes é 40 milhões aqui no Estado de São Paulo. O número de consumidores de 

alimentos é muito alto, então, me parece que o Estado tem que ter uma ação mais 

efetiva. 

Queria saber se o IDEC tem tido alguma ação junto ao Estado para que ele tenha 

uma ação mais efetiva no combate, monitoramento e assim por diante, obrigado. 

 

A SRA. JULIANA FERREIRA KOSAN – Bom, com relação aos temas, o 

IDEC trabalha com alguns temas prioritários e dentre eles estão os alimentos. Dentro 

disso e do que vem acontecendo no mundo o IDEC tenta fazer um planejamento dos 

testes e pesquisas e dos trabalhos que vai desenvolver dentro de um determinado 

período, e o feijão por ser um alimento extremamente relevante para o consumidor 

brasileiro, foi escolhido então, para fazer parte desta pesquisa. 

Mas o IDEC considera, além disso, denúncias que recebe ou enfim, vai se 

pautando um pouco pelo que vem acontecendo no mundo e por temas mais relevantes 

para o consumidor, por isso que foi feito essa pesquisa do feijão e por isso que foi 

incluída na pesquisa de feijão a questão da análise de resíduos de agrotóxicos. Então, é 

mais ou menos por aí que o IDEC vai se pautando. 

O alimento é um tema prioritário e dentro deste tema prioritário nós temos um 

planejamento periódico do que será tratado, quais as pesquisas, quais os testes serão 

realizados. 

Com relação à relação com o Estado de São Paulo, o IDEC já mandou aquele 

abaixo assinado em 89, já fez algumas solicitações ao Governo, ele tem algum trabalho 

nisso, mas não é uma relação muito próxima, não tem nenhum trabalho em conjunto, 

nada neste sentido até porque o IDEC está resgatando o tema de agrotóxicos há pouco 

tempo, entre aspas, já trabalhou muito com esta questão e isso ficou parado por um 

tempo e agora com o Brasil assumindo o lugar de primeiro consumidor mundial de 

agrotóxico, esse tema ressurgiu no IDEC com mais força e nós temos trabalhado com 

mais afinco nesse tema de uns dois anos para cá. 

Ainda não existe nenhum tipo de trabalho diretamente com o Governo de São 

Paulo, nós temos um trabalho muito interessante com a ANVISA, inclusive louvamos o 

trabalho que a ANVISA vem fazendo, uma das poucas Agências Reguladoras que nós 

temos que efetivamente funciona pelo menos na questão de agrotóxicos ela é 

extremamente atuante, ela faz um trabalho muito interessante que muitas vezes as 

empresas tentam barrar esse trabalho, inclusive judicialmente. Teve um mandado de 
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Meio Ambiente. Mas V. Exa. tem todas as qualidades, condições e experiência de 

conduzir esta parte final da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, parabéns e 

conte conosco neste trabalho. 

Senhor Presidente, nós tínhamos tomado uma decisão na reunião passada, pela 

premência do nosso tempo, ou seja, nós precisamos elaborar o relatório, fazer as 

considerações, votar o relatório e entregar antes do término desta legislatura que é 15 de 

março, ou seja, temos um pouco menos de um mês, por isso a decisão de todos os 

requerimentos que aprovamos fazer este Seminário por conta do pouco tempo. 

Eu queria entender de como poderemos, se a idéia é abrirmos uma nova sessão 

em outra ocasião para ouvirmos este novo convidado, proposto pelo querido e nobre 

Deputado João Barbosa. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Digno Deputado Simão Pedro, 

nós temos aqui a data e o Deputado João Barbosa propõe que possamos ouvir no dia de 

hoje, a data é dia 09/02. 

 

O SR. – Dia oito. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Dia oito? Nove! 

 

O SR. – (Risos). Estamos então querendo adiantar. (Risos). É que o tempo, o 

Deputado João Barbosa está 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Dia nove. O Deputado Simão 

Pedro coloca com propriedade porque foi decisão tomada pela CPI justamente para o 

cumprimento de prazo. Esta Presidência colocou sempre em respeito ao pedido, ao 

requerimento do Deputado, mas realmente o nosso prazo está se encerrando. Nós temos 

um período de trabalho nesta manhã e voltaremos logo depois do almoço com outros 

convidados para que a gente possa realmente encerrar. Então eu coloco à apreciação dos 

Senhores Deputados. 

 

O SR. – Pela ordem, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Pois não. 

 

O SR. – Nós temos, para justificativa, nós temos até o telefone do nosso 

convidado, nós poderíamos marcar uma data para hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –   Podemos. Eu creio, eu fico 

com a idéia e a opinião do Deputado Simão Pedro, porque marcarmos uma nova data, 

eu creio que hoje nós temos pautado todos aqueles que estão convidados e que tenham 

tempo, senão a gente vai tirar tempo do palestrante, do convidado e a gente vai acabar 

perdendo detalhes muito importantes. Nós vamos perder informações que podem ter um 

acréscimo muito grande. 

Deputado Simão. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Eu estava aqui conversando com o Deputado 

João Barbosa, dando a sugestão de que a gente aprove o requerimento e marquemos 

então, uma nova oitiva para a semana que vem sem prejuízo de ouvirmos a sugestão. 

Tenho certeza de que vem para contribuir com os trabalhos da nossa CPI. 

Vamos começar às 12h30min com algum pequeno atraso, temos que encerrar às 

16h30min. Temos três ou quatro, pode ser assim, Deputado João Barbosa? Então há 

concordância em 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Há concordância dos Senhores 

Deputados, então o requerimento do Deputado João Barbosa e também o requerimento 

Está tramitando, Deputado Bruno Covas, e eu espero que a gente consiga 

aprová-lo aí o mais breve possível, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não havendo mais 

ninguém que queira fazer uso da palavra, eu queria agradecer à Dra. Juliana Ferreira por 

ter vindo aqui. Solicitar, não sei se já foi providenciado que ficasse uma cópia desta 

apresentação para constar como documentação que esta CPI está juntando e nada mais 

havendo a tratar, declarar encerrada esta reunião. Muito obrigado. 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Havendo número regimental 

declaro abertos os trabalhos da sexta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída pelo Ato 34/2010 com a finalidade de investigar as ameaças à segurança 

alimentar no Estado de São Paulo. 

Nós temos a seguinte pauta, antes até, de ouvir nossos convidados, coloco à 

apreciação dos dignos Deputados Simão Pedro, Deputado Massafera, Deputado João 

Barbosa, digno Deputado Samuel Moreira. Nós temos dois requerimentos e com a 

anuência e permissão dos senhores poderíamos estar colocando já em discussão e 

depois ouviríamos os nossos convidados. 

Nós temos o requerimento do digno Deputado João Barbosa que diz nos termos 

regimentais seja convidado o Sr. Dr. Angelo Zanaga Trapé, ilustre cientista da 

Universidade de Campinas, para ser ouvido na CPI da Segurança Alimentar, bem como 

na Audiência Pública que se realizará nas dependências desta Casa de Leis. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Pela ordem, Deputado Simão 

Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Senhor Presidente, Deputado Ed Thomas, fico 

feliz em vê-lo presidindo esta importante CPI no lugar do Deputado Bruno Covas que 

assumiu a função de extrema relevância para o Estado de São Paulo, a Secretaria do 
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este documento, este projeto com certeza, de melhora de vida, maior fiscalização, de 

maior vigilância e isso passa realmente por todos nós. Então, o nosso muito obrigado 

pela presença de todos e a gente vai beber com certeza da sabedoria de todos e 

podermos melhorar a vida das pessoas. Política é simplesmente isso, melhorar todos os 

dias a vida das pessoas. 

Eu gostaria já de chamar o nosso primeiro convidado, queremos ouvir o Dr. José 

Prado Alves Filho. Engenheiro Agrônomo e de Segurança do Trabalho, Mestre em 

Ciência Ambiental, Pesquisador da Coordenação de Segurança no Processo da 

FUNDACENTRO. 

Gostaria antes, Doutor, que o senhor pudesse apenas ler e se identificar a todos 

os que estão aqui, embora essa Presidência o tenha feito, mas fez em parte, e é 

importante que o senhor o faça. 

 

O SR. JOSÉ PRADO ALVES FILHO – Bom dia a todos. Meu nome é José 

Prado Alves Filho, eu tenho 52 anos, casado e tenho endereço aqui em São Paulo na 

Rua Guiratinga, 568, apartamento 141, no Bairro da Saúde. Minha profissão, eu sou 

Pesquisador, Servidor Público Federal, Pesquisador da FUNDACENTRO. Uma 

Fundação Pública vinculada ao Ministério do Trabalho que tem como atribuições 

desenvolver estudos e pesquisas, capacitação e extensão na Área de Prevenção de 

Acidentes e Saúde do Trabalhador. Meu local de trabalho é lá e meu cargo é 

Pesquisador. 

Então, novamente o meu bom dia a todos. Eu gostaria de na pessoa do Deputado 

Ed Thomas agradecer imensamente o convite e dizer da satisfação de poder contribuir 

em um evento como este, em uma situação como esta, contribuir para a construção do 

aprimoramento de políticas públicas e também da implementação e fiscalização, enfim, 

dos arranjos existentes nesta área. Nós trabalhamos com pesquisas no sentido de fazer 

isso, de produzir conhecimento se tiver uma aplicação prática e um momento como este 

é de grande satisfação mesmo, de perceber que as coisas podem ser objetivadas. 

O tema que vamos falar hoje, a Área de Agrotóxico é a nossa área de pesquisa e 

dentro do que se chama Saúde do Trabalhador Rural existem vários fatores de impacto, 

de risco e os produtos químicos, agrotóxicos realmente representam uma parte bastante 

importante. 

O fato de estar sendo chamado para fazer uma discussão dos agrotóxicos em um 

contexto como este, em uma CPI que fala de Segurança Alimentar, nos é duplamente 

prazeroso porque já aceita o convite de discutir a questão dos agrotóxicos em um 

contexto mais amplo, saindo muitas vezes de uma discussão reducionista, onde o debate 

fica focado na questão do insumo em si. Insumo que é naturalizado como um ponto, 

digamos, básico da paisagem do Sistema de Produção. Então já é um ponto de 

controvérsia, mas geralmente a discussão fica fechada nesta controvérsia. 

Quando você abre o leque para uma discussão como esta de discutir segurança 

Alimentar, ou poderia dizer até em outra escala a questão da soberania alimentar e o 

contexto de desenvolvimento do país também, porque obviamente como o Deputado 

falou da questão da produção de alimentos, da vida e também da Economia, etc. ainda 

mais em um país como o nosso. 

Então, é muito importante poder iniciar esta discussão já dentro deste escopo 

mais amplo. Eu gostaria de utilizar aqui o recurso visual, não sei se talvez ficaria melhor 

para visualização. 

 

O SR. - Inaudível. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –   É, nós temos uma transmissão, 

não é? A luz que alimenta a imagem da televisão, então tem essa transmissão ao vivo. 

Se o senhor puder superar essa dificuldade, estaremos gratos. 

 

O SR. JOSÉ PRADO ALVES FILHO – Não tem problema, não. Não há 

nenhum constrangimento, não.  

Então, eu gostaria de iniciar falando da, mostrando então, vamos falar sobre os 

impactos dos agrotóxicos. Dentro desta questão dos agrotóxicos é interessante perceber 

do digno Deputado Roberto Massafera, que através do requerimento, nos termos 

regimentais legais seja convidado para comparecer a esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito o Professor Geraldo Papa da Universidade Estadual Paulista, UNESP, com a 

finalidade de discorrer sobre a qualidade dos alimentos que vai para a mesa do 

consumidor. 

São dois convidados de muita importância, até porque não poderíamos abrir mão 

destas dignas autoridades. Em discussão o requerimento do Deputado João Barbosa. 

Não havendo oradores inscritos, em votação. Aprovado o requerimento. 

Em discussão o requerimento do Deputado Roberto Massafera. Não havendo 

oradores, já em votação. Também aprovado o requerimento. Os dois requerimentos 

aprovados para uma data posterior para que a gente possa também beber da sabedoria 

desses convidados, dessas autoridades e possamos assim, depois fechar esta CPI. 

Nós temos e vamos ouvir o Dr. José Alves Prado Filho, Engenheiro Agrônomo e 

de Segurança do Trabalho, Mestre em Ciência Ambiental, Pesquisador da Coordenação 

de Segurança no Processo da FUNDACENTRO. 

Vamos ouvir também o Senhor Sinésio Jorge, Secretário Executivo do Conselho 

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, com sede em São Paulo, 

representando o Dr. João de Almeida Sampaio, Presidente do CONSEA São Paulo. 

Ouvir a Dra. Isabel de Lelis Andrade Moraes, Diretora Técnica da Divisão de 

Produtos do Centro de Vigilância Sanitária, CVS, representando a Dra. Maria Cristina, 

Diretora Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, e o Dr. Willian Cesar Latorre, 

Diretor da Área de Alimentos do Centro de Vigilância Sanitária. 

Ouvir também a Dra. Vera Maria de Holanda Mollo, Coordenadora do Curso de 

Biomedicina da FMU e outros assuntos de interesse desta CPI. 

Solicito à Secretaria a leitura da ata da reunião anterior. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Pela ordem, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Pela ordem, Deputado Roberto 

Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Solicito a dispensa da leitura da 

ata. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  É regimental. Registro mais 

uma veza presença dos Deputados, Líder do Governo Deputado Samuel Moreira, 

Deputado Roberto Massafera, Digno Deputado João Barbosa e o Digno Deputado 

Simão Pedro, a quem a gente solicita a ajuda não somente como membros, mas atuantes 

e participantes no enriquecimento dos senhores, da participação dos senhores nesta CPI. 

Ao mesmo tempo, agradecer ao Deputado Bruno Covas que desde o início teve 

um empenho para que esta CPI acontecesse, para que esta Casa pudesse dar satisfação e 

transparência sobre aquilo que o brasileiro tem realmente consumido, e esta Presidência 

tem a opinião, e quem sabe a simples opinião que com certeza, esta CPI da Segurança 

Alimentar se não for a mais importante desta Casa, é uma das mais importantes. Se trata 

de alimentos, se trata de vida e eu creio que tudo tem sua importância logicamente, mas 

nós estamos falando de sobrevivência. Muitas vezes a gente se vê refém de situações, a 

gente vê que se produz, a Indústria fabrica e se coloca, enfim, há um consumo por onde 

passam nossas crianças, nossos adolescentes, nossos idosos e a gente sabe que o poder 

do capitalismo é algo muito forte e acaba passando por cima daquilo que é mais 

importante. 

O que é mais importante que a vida? É continuar vivos. Se a gente sair daqui na 

última reunião, e preciso dizer isso, quando ouvi que os hotéis de bois no Estado de São 

Paulo, e creio que infelizmente no Brasil, os bois de confinamento estão comendo a 

chamada cama de frango. E por ser a minha região produtora de carne, uma das maiores 

até do país, exportadora, que é o Oeste do Estado, a gente sai muito consternado. 

Então, quando se falava lá na minha região “Boi Verde” que é o boi só do pasto, 

a gente sabe que é uma mentira. E esta foi apenas e tão somente uma das informações, 

muito séria. Muito, mas muito séria.  

Quero agradecer a todos os convidados e convidadas. Sejam muito bem vindos 

na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os senhores vêm para enriquecer 
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escondido naquela crença desvairada, na solução tecnológica unidirecional. Começa a 

entender os processos da natureza, começa a observar o problema na cadeia alimentar, 

os pássaros, etc. e percebe que nem tudo era certeza e põe a questão do problema como 

um desafio a ser respondido por todos. 

 

O SR. – Inaudível. 

 

O SR. JOSÉ PRADO ALVES FILHO – Exatamente. E está muito atual esta 

questão também. Uma contribuição marcante, inclusive por conta do trabalho dela, por 

exemplo, hoje a gente fala da Agência Ambiental Americana, EPA. Foi fundada a EPA 

por conta deste trabalho, nesta luta, neste começo da década de 60. Foi uma decorrência 

do trabalho dessa discussão muito acalorada, muito apaixonada, muito radicalizada que 

aconteceu na época, mas por conta disso tem toda uma construção institucional. Muito 

interessante perceber isso não só em termos de legislação, mas em termos de criação de 

uma Agência Estatal e os recursos e fazer funcionar, e a maça crítica, as pessoas, é por 

isso que as coisas acabam funcionando. 

Quer dizer, não é um ponto isolado, uma ação, uma luta pontual, mas a 

construção de uma nação, de uma sociedade que vê um aparelho de Estado importante 

que vai fazer um papel que, por exemplo, faz a Agência Ambiental, com toda a 

controvérsia que existe também, aceitando as contradições também. 

Então nesta época a Raquel (ininteligível) levanta esse problema, mostra o 

problema do DDT na cadeia alimentar, a acumulação desse produto por longo período 

na cadeia alimentar. Não sei se consigo mostrar aqui, mas, enfim.  

Então, a partir deste estudo, desta denúncia, começa a existir, mas ao mesmo 

tempo se proliferam o uso de outras substâncias químicas, aquele aprendizado inclusive 

que houve na questão da Segunda Guerra Mundial, tal, a indústria química aprendendo 

a desenvolver biocidas, etc., então houve, outras moléculas foram desenvolvidas e com 

a Revolução Verde que é o termo que se utiliza, na verdade o pacote tecnológico, uma 

forma de fazer a agricultura moderna para a época, para a concepção da época. 

E o que se percebe depois nas décadas de 80 e 90 é este ciclo de dependência. 

Os agrotóxicos junto com a mecanização intensiva, desencadeando contaminações, 

resistências das plantas, a compactação do solo. Ao mesmo tempo este quadro que 

aumenta momentaneamente a produtividade tem estas intercorrências, estas 

(ininteligível) entre aspas aí, e acaba gerando a degradação ambiental, perda de 

produtividade. E aí a maior necessidade de insumos, então, esse é o chamado de 

Moinho da Dependência dos Agrotóxicos, não é? Nesse modelo da Revolução Verde, 

da agricultura moderna. 

A agricultura que enxerga a natureza de uma forma industrializada, ou seja, 

esquecendo que há um componente, o desafio da ecologia, etc. que tem que ser muito 

bem lidada e que às vezes na simplicidade de uma visão mais tradicional, lidar com a 

natureza, com a agricultura, aceita a complexidade, a visão (ininteligível), por exemplo, 

e não tem um tratar dessa forma, não é? 

Obviamente que existem os ganhos, existe a questão da fome, ninguém pode, eu 

sou Engenheiro Agrônomo e não posso desconhecer os avanços que houve na questão 

da produtividade, da produção de alimentos. 

O que está em questão hoje em dia não é fazer esta discussão bipolar, mas 

perceber que é importante manter os níveis de produção, mas ao mesmo tempo manter 

as condições de sustentação para que essa produção se dê. Este é o grande ponto, porque 

a discussão dicotômica é pouco desafiadora e pouco resolutiva. Não se trata de fazer 

uma 

No Brasil, a tradução dessa importação de tecnologia, tem uma história. Nesse 

gráfico aqui mostra de maneira bem simplificada, mas é um ponto crucial. Os produtos 

são sofisticados. Essa tecnologia que vem desenvolvendo durante 30, 40, 50 anos que 

começou lá com coisas simples, hoje em dia é altamente sofisticada. Tem produtos que 

uma ação sistêmica. O que é isso? É um produto que aplicado no solo se mistura com a 

solução do solo, a planta absorve no seu sistema vascular e ela vai transportar esse 

produto dentro do seu organismo até chegar na folha, vem um inseto e pica a folha e ao 

picar suga o veneno, quer dizer,  tem uma sofisticação técnica muito grande. Esse é um 

pequeno exemplo de um tipo de produto. 

também que nós estamos falando do lado escuro do mundo da lua aí, em relação à 

questão desse tema. 

Quando se fala em ambientes normais, digamos do senso comum, a questão dos 

agrotóxicos é uma questão que motiva muito o senso comum, as pessoas, os urbanos, os 

cidadãos, etc., porque diz respeito diretamente à questão da qualidade dos alimentos. 

Entretanto, existem outras dimensões da questão do uso desta tecnologia e a primeira 

dimensão de impacto diz respeito à questão da saúde do trabalhador. O trabalhador que 

está exposto ao manejo desta tecnologia, seja no campo, seja nas fábricas, nos pontos de 

vendas onde estes produtos são manipulados, são concebidos, são utilizados. 

Muitas vezes a discussão, como eu disse, só se reduz à questão dos alimentos, da 

qualidade que é exatamente importante, sem dúvida nenhuma, mas fica meio escuro 

dentro da segurança do trabalhador, por exemplo, na FUNDACENTRO onde eu 

trabalho as pesquisas, quando se fala em acidente do trabalho, o mundo rural já é meio 

escondidinho. É uma realidade que não se conhece muito dada à dificuldade intrínseca 

da distribuição geográfica, da natureza do trabalho, etc. 

E dentro dos vários riscos dos acidentes, das doenças que podem estar 

acontecendo e com certeza estão acontecendo, mas muitas vezes não estão sendo 

captadas, a questão das intoxicações, das doenças em decorrência do uso crônico de 

agrotóxicos é uma parte desta paisagem mais ou menos invisível. 

Então, o primeiro impacto diz respeito às mudanças das condições do ambiente 

do próprio trabalho rural. Isso terá uma implicação direta na saúde do trabalhador, mas 

também tem implicações na qualidade da disponibilidade das águas, da qualidade 

potencial do uso dos solos, na questão da qualidade e disponibilidade dos próprios 

alimentos e na qualidade e no potencial de manutenção da Biodiversidade, um tema 

bastante, um tipo de enfoque que a gente precisa sempre lembrar. Quer dizer, manter as 

condições de produção de alimento, manter a ecologia do mundo rural, a 

Biodiversidade, um ponto crucial para qualquer país que queira fazer um 

desenvolvimento de longo prazo. 

O uso desta tecnologia de risco ao longo da história, porque o problema real é o 

seguinte, nós temos que pensar de onde surgem os agrotóxicos. Existe um problema 

concreto real no processo produtivo que é, (ininteligível) da Agricultura, do Homem 

com a natureza desde os tempos históricos que é a questão da incidência de pragas e 

doenças. Este é o ponto crucial do problema de mais alta qualidade para a gente mirar 

quando se quiser resolver esta questão. 

Isso vem sendo discutido pela sociedade, pela utilização, pela Ciência e ao longo 

do tempo várias técnicas foram utilizadas para fazer frente a este problema do combate 

das pragas e das doenças. 

O uso de substâncias químicas tem a sua história também que começa a ser 

contada, por exemplo, como marco importante nos anos 30, 40 do século passado, 

pegando como exemplo aqui a questão de um dos produtos, inseticida DDT. É um 

organoclorado, um produto que um pesquisador alemão Paul Muller que em 1939 foi 

quem descobriu o potencial do poder inseticida dessa molécula. E 10 anos depois ele 

recebe o Prêmio Nobel por conta de que o uso do DDT naquele contexto histórico, 

naquela situação serviu para amenizar as seqüelas e os problemas relacionados à 

epidemia de Tifo e Malária que assolava o mundo em geral. 

Então, a descoberta desta molécula sintética e o uso dela com suas propriedades 

inseticidas naquele contexto, levou à premiação do Prêmio Nobel. Curioso perceber que 

30 anos depois, década de 60, 70, as coisas invertem, o conhecimento avança e a gente 

percebe que a tecnologia que trouxe aquele primeiro benefício, pode estar trazendo 

também um possível problema, não é? 

O ufanismo na época do uso do DDT em outros países, por exemplo, aqui uma 

revista americana mostrando o ufanismo que se faria, a panacéia, o uso, aquela crença 

meio que ingênua na tecnologia como único fator de resolução dos problemas, levava a 

exageros como este, proclamar o uso de um produto para controlar praga. Aqui uma 

propaganda do próprio Departamento de Agricultura Americano ensinando as pessoas a 

fazerem a assepsia das casas, etc. com o uso do DDT. A Escola de Saúde Pública de 

Illinóis, americana ali, fazendo também as suas campanhas com barraquinhas destinadas 

nas cidades, nas localidades, ajudando na aplicação de DDT para combate a vetores, etc. 

Até que, na década de 60, essa senhora, pesquisadora americana, Raquel 

(ininteligível), uma figura que ficou um marco, inclusive em uma discussão ecológica 

mundial, ela, essa discussão muito marcada por ação dessa pesquisadora que mudou o 

paradigma, deu aquele plus a mais. Conseguiu enxergar um problema que estava 
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Estado de São Paulo são 33 centros que é chamado de Centro de Controle de 

Notificações que são às vezes ligados aos Serviços de Saúde, às vezes a um Hospital 

Universitário. Esses centros captam as informações de intoxicação, mas de forma 

indireta e passiva. 

O primeiro sistema lá, o anterior, SINAN, está ligado com o Sistema de 

Notificação, em alguns estados existe a notificação obrigatória de intoxicações, outros 

não, então, a partir de um atendimento que o médico, no interior do Brasil aí, em um 

Posto de Saúde eventualmente que tenha capacitação. Porque tem toda uma construção, 

não é? Tem que ser visível o problema tem que ter capacitação para fazer essa 

notificação e quando faz, se por acaso na cultura daquele estado, no Serviço existe essa 

notificação obrigatória, então ele preenche ali uma notificação e esse SINAN capta e 

registra aquilo como um caso. 

No caso do SINITOX, que é um centro de retaguarda que existe pelo Brasil 

afora, são alguns pontos só, que qualquer problema de intoxicação seja com remédio, 

com agrotóxico, enfim, com animais peçonhentos, qualquer problema de intoxicação. 

Uma ilustração, um médico de um Posto de Saúde, de um hospital, um Serviço 

no interior que atenda um intoxicado, se tiver alguma dúvida ele pode ligar para esses 

centros ou usar a internet. Tem um Sistema de Rede de chegar nestes pontos para obter 

informação, retaguarda de como proceder, etc. Ao fazer esta comunicação o Sistema 

capta e registra aquele caso como uma intoxicação. 

Aqui os dados do SINAN mostrando, por exemplo, vou direto aqui, no Estado 

de São Paulo que é a última linha, uma linha histórica de 98 até o dado de 2007. Em 

2007 o Estado de São Paulo o SINAN consegue enxergar somente 749 casos de 

intoxicação, no ano de 2007, não é? E começou em 98 com 66 e isso não quer dizer 

obviamente que esta é a realidade, o que está acontecendo Isto é o que o Sistema 

consegue enxergar. Inclusive a gente consegue perceber ali a evolução de 66 para 100, 

para 500, tal. Muitas vezes estes saltos têm a ver com a qualidade da própria Rede que 

começa a se capacitar e consegue enxergar o problema, não é? 

No caso do SINITOX que é aquele Sistema ligado aos Centros que também 

recebe informação indireta. Também em São Paulo começou em 85 com 1036 casos e 

acaba aqui em 2006 com 5842 casos registrados nestes 33 Centros que existem em São 

Paulo. Mas percebo que este é um tipo de informação indireta, passiva, recebida através 

do registro de um evento, não é uma vigilância ativa de ir ao campo e conseguir 

descobrir. E tem a ver também com o registro de intoxicações agudas. 

Então os efeitos crônicos das doenças que eventualmente vão acontecendo ao 

longo do tempo e que muitas vezes tem uma sinergia com outros contextos, etc., esta 

ainda é mais invisível, não é sensível por nenhum destes dois Sistemas, não é? 

 Aqui está muito pequeno para ver, mas também estes dados estão na internet. 

Tem os últimos dados do SINITOX que são de 2008 e mostra ali São Paulo então, 

também estes dados podem ser desagregados para outros níveis, ver que tipo de 

acidente, se foi acidente de trabalho ou não, se foi coletivo. Às vezes tem até questão de 

suicídio que aparece bastante justamente porque é um uso bastante deliberado e danoso. 

E sendo liberado é mais fácil de ser registrado porque vai ter efeito imediato, não é? 

Muitas vezes existe uma mistificação em cima destes dados, acho importante 

colocar isso para quem está pensando em política pública e que está querendo sair um 

pouco da visão de Marketing ou da primeira impressão, não é? 

Muitas vezes estes dados, principalmente do SINITOX são divulgados nos 

boletins, nos jornaizinhos, etc. Às vezes é divulgado por gente do serviço, por 

acadêmicos, por gente do Comércio. Depende dos grupos de interesse das amarrações, 

das formas como as pessoas se colocam e você sabe que os dados, a estatística podem 

ter vários tipos de interpretação e as piores interpretações são aquelas que não são 

generosas no sentido de identificar como o dado é produzido e você vai logo ao 

resultado. 

Então, por exemplo, compra-se muito a questão das intoxicações por agrotóxicos 

no SINITOX com os animais peçonhentos, os acidentes com picadas de serpentes, 

aranhas, etc. E sempre esta comparação no sentido de relativizar e diminuir a 

preocupação, a importância da questão dos agrotóxicos. Só que não se conta exatamente 

qual a origem da informação. 

Esse SINITOX, são esses 33 Centros, na hora de obter a informação de acidente 

com animal peçonhento, tem uma lógica por trás. No Sistema de Saúde, aliás, uma coisa 

muito interessante que aconteceu no país na década de 90 que foi a moralização do uso 

dos soros. A gente sabe que este evento, em caso de animais peçonhentos, é grave, etc., 

O uso daqueles equipamentos de aplicação e as formas de aplicação também 

seguiram na mesma trajetória de sofisticação. A gente pode imaginar um simples 

pulverizador manual, mas podemos lembrar que tem os tratores, a aviação agrícola. 

Existem dimensões de uso desse produto altamente sofisticado. 

Dois pontos que levam a requisitos que explicam, estes requisitos explicam com 

certa facilidade porque em alguns países desenvolvidos que usam bastante, tal, 

consegue de certa forma fazer uma gestão. Apesar de que essa gestão hoje em dia 

também é questionada, não é? Aqui a gente percebe outras aplicações, mas,  

Os requisitos seriam critérios técnicos para usar isso e esse critério se divide em 

dois aspectos. Recomendação de uso, quer dizer, não usar gratuitamente, não usar como 

se fosse bombom, vender em qualquer ponto de esquina aí como se fosse um produto 

qualquer. Existe uma recomendação realmente de uso, junto com a recomendação 

também na hora de aplicar a orientação. E para isso também tem que existir uma mão de 

obra especializada e capacitada. 

Dois fatores que qualquer tecnologia de risco pressupõe. Pode ir para outras 

áreas e a gente vai imaginar isso, não é? 

Bom, no Brasil, esse tipo de construção muitas vezes foi atropelada pela forma 

como foi introduzida, usada, etc. e sem ter essas condições o país, a gente tem essas 

condições limitantes que acabam desembocando em acidentes, acidentes de trabalho, 

mas depois outros tipos de acidentes, contaminações ambientais, resíduos em alimentos. 

Então, um problema que é ocupacional, que é do trabalho, acaba ganhando a dimensão 

de um ambiente mais ampliado que pega a todos nós aqui, por exemplo. 

Então, a próxima, essa seria a população exposta ao risco. Do ponto de vista do 

trabalho ocupacional, nós temos uma população exposta na indústria onde estão os 

trabalhadores que trabalham na produção destes produtos, na agricultura, o segundo tipo 

de público alvo que tem exposto a estes problemas, os aplicadores e aí, dentro da 

atividade agrícola vários tipos de funções, enfim, dependendo do nível de divisão do 

trabalho, do nível de produção, (ininteligível), defensor agrícola, o pessoal do 

armazenamento e assim por diante. Às vezes um agricultor familiar faz todas estas 

funções e está exposto em todos estes momentos. 

O pessoal do comércio, também existe o problema de intoxicação, enfim, agudas 

e crônicas. É sempre bom lembrar a dimensão disso porque muitas vezes a aguda é 

aquela que é mais visível e o crônico é o invisível. Lembrar de Raquel (ininteligível), do 

DDT, etc. 

O pessoal que trabalha nas prefeituras, no serviço de dedetização, de 

manutenção de parques e jardins, também outro público alvo exposto ao agrotóxico e o 

pessoal de controle de vetores e doenças na Área de Saúde Pública. 

Do ponto de vista ambiental, todos nós somos população exposta. Seja pelo 

resíduo em alimentos eventuais, seja pela contaminação do solo, da água, seja pelos 

acidentes no transporte desse produto, das embalagens, enfim, e os acidentes 

domésticos também, porque parte desses, por trás da palavra agrotóxico existe um 

mundo de produtos químicos, não é? Esse é outro ponto que também precisa ser 

lembrado quando se faz esta discussão. 

Na Área de Saúde do Trabalhador a gente tem vários produtos químicos que 

oferecem risco nos ambientes de trabalho e alguns deles ganha bastante notoriedade, são 

importantes mesmo e tal, e tem populações, parte da população exposta, trabalhadores 

expostos a eles, não é? Podemos lembrar aqui a questão do amianto, da questão do 

benzeno. Quando se fala em agrotóxico se imagina um paralelo imediato, não é? Mas na 

verdade, por trás da palavra agrotóxico, no Brasil, por exemplo,  nós temos, vamos ver 

mais adiante aí, nós temos cerca de 400, 450 princípios ativos de uso autorizado no país 

de vários níveis de toxicidade para a saúde humana e ambiental também. 

E desses 450, 500, vão dar origem a mil, mil e quinhentos produtos formulados. 

Então, cada um desses princípios ativos tem um modo de ação diferente no ambiente, 

no organismo humano e requer cuidados, tipos de aplicação diferentes, então, é um 

mundo bastante complexo nesta parte dos agrotóxicos, não é? 

No que diz respeito aos efeitos à saúde, nós temos no Brasil atualmente dois 

sistemas que tentam de certa forma monitorar ou captar o problema dos acidentes e 

doenças que estão acontecendo. Um deles é o Sistema Nacional de Informação de 

Agravo e Notificação que é o SINAN. Todos eles no âmbito do Ministério da Saúde e 

depois no âmbito do SUS, enfim, e o outro Sistema é o SINITOX que é o Sistema de 

Informação Tóxico Farmacológica, que é formado por cerca de, se não me engano, no 
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Eu tenho uma visão e queria deixar esta contribuição aqui, eu acho que a nossa 

legislação de 89 e que foi construída de lá para cá é bastante avançada, tem vários tipos 

de dispositivos, o que se vê é a fragilidade, eu vou usar um termo em inglês aqui, o 

enforcement, a cobrança de fazer cumprir o que está na legislação. 

Isso que se comemora hoje, por exemplo, do IBAMA, esse relatório, ao acessar 

ontem este relatório eu percebo que não é um banco de dados generoso, é uma 

publicação com gráficos fechados tal, e se a gente quiser desmiuçar talvez seja possível 

acessar isso no IBAMA, mas ainda é muito paliativa, é muito conta-gotas, não há um 

entendimento de que essas coisas, não é simplesmente a fiscalização, o acesso à 

transparência pública e o Poder Público ter acesso à informação. Nesse gráfico aqui a 

ente constrói o valor de venda de Mercado como uma informação generosa entre aspas, 

de 85 até 2006, a gente vai “catando” porque o próprio setor Industrial que produz 

divulga os seus volumes de venda. 

Se você pergunta para os órgãos de estado, em qualquer nível, Municipal, 

Estadual e Federal, se você tem estas informações, existe esta fragilidade. A gente 

depende para ter informação, você depende de ter uma informação indireta. Quer dizer, 

para um etimologista, para um biólogo, um médico do trabalho, etc., não importa muito 

o valor de venda, importaria saber o que está usando, quanto, em que cultura, em que 

situação. Inclusive do ponto de vista agronômico, é importantíssimo para o sujeito que 

está estudando o manejo de pragas, e esse tipo de informação detém essa função clara, 

não é? Tanto para o Toxicologista como para o Agrônomo que está querendo saber se 

está sendo efetivo aquele combate à praga, quais são os problemas de defesa sanitária 

vegetal que temos no país, não é? Então é fundamental que haja transparência. 

Os dados de intoxicação, para a gente ter uma grandeza, o trabalho de um colega 

da FUNDACENTRO, o Eduardo, fez em 96 usando um indicador da Organização 

Mundial da Saúde mostrando que existe lá um indicador, a Organização Mundial da 

Saúde diz que para cada 1% dos expostos a agrotóxicos, deve ser o número de caso de 

intoxicação aguda que deve estar ocorrendo. Ele faz este tipo de indicador em cima de 

trabalho de outros países que tem uma estatística mais rigorosa. 

Então, o número de intoxicações seria isso, 1% do número de pessoas expostas. 

E o número de mortes, de óbitos que poderia estar ocorrendo em determinada 

sociedade, seria para cada caso, para cada 50 casos, pode estar acontecendo um óbito. 

Bom, se a gente for aplicar isso para o Brasil e tiver uma visão clara e teria que 

aceitar o desafio e não colocar a coisa embaixo do tapete, eu pego os dados do IBGE, se 

eu for na Área do Trabalho, eu verei que o trabalho assalariado rural lá no DATAPREV, 

nós temos dois milhões de trabalhadores rurais. Agora se abre o outro livro chamado 

IBGE, Senso Agropecuário e se eu ampliar o meu conceito de trabalho, não para o 

trabalho assinado formal que seria o ideal, tal, mas o trabalhador ocupado em atividades 

agrícolas, o IBGE, o Senso Agropecuário mostra que nós temos 15 milhões de 

brasileiros que se ocupam com atividades laborais no campo. 

Obviamente que desses 15 milhões nem todos são exatamente aplicadores de 

agrotóxicos, mas seja direta ou indiretamente estão expostos. Portanto, se temos 15 

milhões de brasileiros expostos a estes produtos, poderíamos estar em estimativa bem, é 

alarmante, mas 150 mil casos de intoxicação poderiam estar acontecendo por ano por 

conta desta possibilidade. 

Se os Sistemas Estatísticos que temos mostra isso ou não, se o Serviço de Saúde 

mostra isso ou não, claramente eu sei que não mostra. Nós vimos lá o caso do SINAN, 

etc. Agora, eu queria saber se a gente aceita o desafio de perceber porque não está 

mostrando ou se pode ter até um exagero nesta colocação, mas um exagero que muitas 

vezes não quer ser enxergado. 

Eu não posso dizer nada do trabalho, se a gente for pegar os acidentes de 

trabalho oficiais lá do DATAPREV, 150 mil só por um agravo por agrotóxico no campo 

é quase um quarto dos acidentes de trabalho que estão acontecendo no país. É um 

número difícil de ser assumido como desafio. 

E as mortes, então? As mortes poderiam ser se forem mesmo 150 mil casos, teria 

na ordem de três mil óbitos por ano. Não é nenhum tipo de “terrorismo”, não tenho 

nenhum prazer em mostrar isso, na verdade a gente gostaria só de como disse, aceitar 

um desafio, um problema de forma inteligente e perceber que é preciso vencer alguns 

fatores de agravamento de riscos que é o que eu vou listar aqui agora. 

Além do risco intrínseco que tem na parte de agrotóxico, existem alguns fatores 

de agravamento que a gente chama que é analisar o contexto de como esses produtos 

são usados. Por exemplo, dificuldades de acesso ao serviço de orientação técnica. 

Ninguém nega que nosso sistema de inspeção rural, etc., seja aqui mesmo no Estado de 

tal, um agravo à saúde, mas que tem uma reversão muito positiva a partir da utilização 

do soro, portanto é crucial, a gente chama até de prevenção. Não é prevenção na 

verdade porque é curativo, mas na verdade é prevenir do pior caso, do sujeito ir a óbito 

por conta de uma picada de serpente. Então, a prevenção desse evento é você ter 

disponibilidade de soro. 

No país, no passado, isso é um problema sério na Área da Saúde no Brasil 

inteiro, tal. Tinha a ver com a com a questão do (ininteligível), da corrupção, e do 

desvio. Então você ia ao almoxarifado de uma determinada fazenda de um chefe 

político ou de um chefe de uma liderança regional, você poderia eventualmente achar 

vários soros e quando ia ao Posto de saúde não existia o soro disponível para um evento. 

Felizmente isso foi moralizado na década de 90 no país e se criou um sistema 

muito justo e muito correto de distribuição do soro para os Serviços de Saúde e a 

reposição dessas ampolas de soro é sempre feita, dentro da lógica da Saúde, por conta 

de, vai uma notificação de uso, volta uma ampola. 

Então, com este tipo de evento muito fácil de ser identificado no ponto de vista 

do diagnóstico médico a ocorrência de uma picada, no tratamento o uso de uma vacina e 

na troca desta vacina para a reposição do estoque tem que ir uma ficha de notificação, 

dá para perceber que este evento é muito bem mapeado, é muito bem captado. 

Totalmente diferente do que acontece com ma intoxicação por agrotóxico. 

Quer dizer, até aquele trabalhador que está exposto no campo realmente 

perceber que está tendo uma intoxicação aguda, etc., chegar a ir a um Serviço de Saúde, 

na hora em que ele for reconhecido, existir um sistema de capacitação deste diagnóstico, 

etc., enfim. Depois, a partir deste diagnóstico ainda existir um diálogo com estes dois 

Serviços de captação que não são tão amplos assim, são coisas pontuais e passivas, é 

muito fácil perceber que as intoxicações por agrotóxicos não são muito registradas, 

portanto, essa comparação muitas vezes não é muito justa. 

Nesse gráfico, só para ter um efeito visual, em uma linha debaixo aqui, nós 

temos a evolução dos valores do Mercado de agrotóxicos no país, os valores de venda. 

Na década de 85, no ano de 85 até 2008, começa aqui com 945 e acaba com três, quatro 

bilhões, o Mercado de Agrotóxico em 2006 no Brasil. 

Na linha de cima, nós temos a evolução das intoxicações que são registradas 

pelo SINITOX. É só um exercício, não tem nenhuma, não estou fazendo nenhuma 

comparação estatística, nem uma correlação direta, mas simplesmente uma visualização 

para percebermos que as coisas caminham proporcionais. Mesmo sabendo que as 

intoxicações ali em cima são neste sistema de monitoramento bastante frágil, pouco 

sensível, dá para perceber que as duas coisas quanto mais se vendem, mais o problema 

vai acontecendo. 

Em relação à questão da venda, eu gostaria de falar sobre isso. Recentemente, na 

semana passada, vou até ressaltar aqui na minha apresentação porque acho que isso é 

um ponto importante. Na semana passada nós tivemos uma notícia de que o IBAMA 

divulgou um primeiro relatório sobre o comércio de agrotóxico no país. Um relatório 

recente, importante dando o quadro do comércio de agrotóxico em 2009.  

E está sendo divulgado isso com bastante regozijo porque finalmente nós temos 

isso, tal. Sem dúvida é fundamental, importante e essa informação está sendo obtida 

pelo IBAMA, pelo Ministério do meio Ambiente a partir de um dispositivo que está na 

lei de Agrotóxicos de 1989. Essa Legislação de 89 já pressupunha que o comércio, quer 

dizer, teria que alimentar ao Estado através dos seus Órgãos da Saúde e do Ambiente e 

da Agricultura, existia a necessidade de comunicação, de relatórios semestrais sobre o 

que está sendo usado no país. 

É curioso, é triste, e que trabalho nesta área há 20 anos, a gente pede licença aqui 

para colocar desta forma, porque na verdade a gente está tão próximo deste assunto que, 

apesar de comemorar, de existir agora este relatório, a gente não quer esquecer e acho 

importante lembrar que desde 89 já era para existir isso. 

Eu como pesquisador dessa área, 10, 15 anos atrás, entro na internet e consigo 

entrar no site da Agência Ambiental da Califórnia e do meu computador aqui em São 

Paulo, eu consigo acessar um banco de dados, quando eu vejo em tempo real os dados 

de consumo de agrotóxicos no Condado do Distrito não sei da onde, da Califórnia para 

cultura da uva, da laranja, do tomate, enfim, naquele distrito, qual foi o principio ativo 

usado, qual a quantidade, etc. Ou seja, eu estou falando a comparação ingênua, direta, 

tem toda uma construção aí econômica, etc., social, mas dá para perceber que no Brasil 

a gente tem a legislação ou muitas vezes se fala da renovação desta legislação e de 

mudanças e atuação pontual, banir. 
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reabilitar os lugares contaminados, de atender as pessoas intoxicadas, programas 

eficazes de ensino e a capacidade de reagir em casos de urgência. 

Então este roteiro da Agenda 21, que tudo bem, (ininteligível) documentos 

internacionais tem uma linguagem meio neutra tal, mas ele serve como uma Agenda 

para a gente perceber por onde percorrer a institucionalidade e avançar, não é? 

No Brasil podemos dizer que existe uma rede ampla do ponto de vista do Estado 

que trata da questão dos agrotóxicos nos três níveis, Municipal, Estadual e Federal. Em 

três níveis e em três áreas importantes, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde. E eu 

agreguei aqui a Área do Trabalho que também tem uma importância nessa questão. 

No âmbito Federal, na parte de Sistemas de Defesa Sanitária e Agricultura é o 

Ministério da Agricultura que tem o seu papel de registro, etc. na parte da Secretaria de 

Defesa Agropecuária. Na questão da gestão de defesa ambiental é o Ministério do Meio 

Ambiente que é o MMA, ali a sigla está errada, mas, através do IBAMA. E no Sistema 

de Saúde Pública é o Ministério da Saúde, basicamente através da ANVISA. 

No Sistema do Trabalho, na Inspeção do Trabalho, é o Ministério do Trabalho 

que também tem um papel nisso, não pela legislação do agrotóxico, mas pela sua 

legislação própria da inspeção do trabalho e seria executado através do Departamento de 

Saúde, da Segurança de Saúde do Trabalhador lá em Brasília e das DRPs e da inspeção 

do trabalho, dos fiscais do trabalho, auditores do trabalho. 

No âmbito Estadual, nós temos aqui as Secretarias na parte da Agricultura, a 

Secretaria da Agricultura através de dois braços. A Defesa Sanitária Vegetal que é a 

Área da Agricultura nos diferentes Estados, São Paulo não é diferente, que tem a 

Coordenadoria aqui de Defesa Vegetal, a de Defesa Agropecuária, tem a atribuição de 

fazer o registro e o cadastro dos seus produtos e inspeção e fiscalização no âmbito 

estadual. E também o Serviço de Extensão Rural e os Conselhos de Desenvolvimento 

Rural também Regional também têm este papel de fazer o trabalho não só de 

fiscalização, mas de promoção, de práticas de manejo, etc., e de extensão rural. 

Na Área Ambiental, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente em são Paulo, eu 

não sei como se traduz isso na prática. Eu temo em dizer que talvez a Secretaria do 

Meio Ambiente não tenha uma ação específica na questão dos agrotóxicos, aqui em São 

Paulo. Posso estar enganado, mas impressão que eu tenho é esta. 

No Sistema de Saúde Pública, nós temos a Secretaria Estadual da Saúde que atua 

nesta área através da Coordenadoria da Vigilância Sanitária, da Vigilância 

Epidemiológica e dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, seriam os três 

órgãos que teriam papel alguns explícitos, outros implícitos de atuação nesta área. E do 

ponto de vista do Trabalho, também a Secretaria Estadual do Trabalho tem os seus 

agentes na inspeção do trabalho que poderiam estar atuando. 

No nível Municipal poderemos ter a atuação nestas três áreas. Mas a Rede real, 

isso é a rede, digamos, do Estado. O aparelho do estado institucional funciona ou não, 

mais ou menos, tem legislação, não tem. Tem enforcement, não tem, mas acontece que 

a realidade é um pouco mais complexa do que isso. A Rede real que atua é essa aí, além 

daqueles Sistemas que estão lá em cima que é a parte do Estado, existe toda uma Rede 

complexa que diz respeito com o próprio produto, a indústria, a corporação agronômica, 

os institutos de pesquisa, os Bancos de financiamento. Os próprios insetos, a qualidade 

do, enfim, essa é a complexidade e no meio disso está o agricultor exposto.  

Podemos colocar no âmbito da segurança alimentar que o cidadão exposto no 

ponto de vista da segurança alimentar, dos alimentos, da contaminação, não é? E o 

Ministério público, um papel importante, as escolas de agronomia, os ambientalistas, 

esse é o jogo real da Rede complexa. Aceitar essa complexidade é o primeiro ponto na 

hora de tentar fazer uma política pública com “p” maiúsculo que vá de fato colocar a 

mão no problema. 

Aceitar esta complexidade, fazer esta interlocução entre o aparelho do Estado e 

esta complexidade e obviamente isto não é receita, não quero ser normativo e nem 

pretensioso, mas eu sei que este é o desafio que todos aqui estamos aceitando. 

Aqui no Estado de São Paulo existe este órgão de Defesa Agropecuária que tem 

uma atribuição específica de fazer a fiscalização do comércio, do uso, da destinação das 

embalagens agrotóxicas, das empresas prestadoras e da qualidade dos agrotóxicos. 

Esse órgão, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo 

tem esta função. Entretanto a gente precisaria se aproximar mais e ver como é a prática 

de atuação. Qual é a agenda dessa instituição em relação à questão da atuação na área de 

agrotóxicos de fato. Eu sei que existe uma tradição muito grande de fiscalizar a 

São Paulo, o Estado mais desenvolvido e rico da nação. Temos problemas nesta área, 

temos uma história que tem que olhar para trás e para frente e ver o que era a idéia e o 

que é hoje, para onde está indo, como funciona o sistema de inspeção. Se está chegando 

de fato, não é? Está chegando onde, quem é o público, como é que é o perfil da 

agricultura, bastante empresarial, mas também tem a agricultura familiar ali, também 

tem a agricultura camponesa. 

O Estado de São Paulo tem uma contradição muito grande. Carência de 

informações de incentivo para a aplicação de práticas agroecológicas e métodos 

alternativos de praga, isso é outro ponto. 

Quer dizer, como eu disse no início, o problema dos agrotóxicos, o problema 

real da produção agrícola, segurança alimentar, tal, é a questão da incidência de pragas e 

doenças na agricultura e o conhecimento agronômico, científico, etc., existem outras 

linhas de trabalho que vão manejar pragas e podem muitas vezes abrir mão, racionalizar 

e diminuir bastante a questão do uso do agrotóxico. Mas para isso é preciso ver política 

pública de produção deste conhecimento e mais ainda, divulgação, incentivo de 

aplicação, não é? 

Da mesma forma que no mundo, historicamente no nosso país não soubemos 

que existiam políticas públicas de incentivos de agrotóxicos na década de 70, etc. 

Dificuldades de fiscalização sobre as vendas, o apelo de consumo por 

campanhas publicitárias dirigidas aos usuários. Isso é outro ponto também que eu 

pessoalmente acho um escândalo assim para. Curioso, você pega a legislação de 

propaganda de agrotóxico, ela junta com agrotóxicos, remédios e bebidas alcoólicas. 

E aí você começa a ver, não, tudo bem, é uma legislação que tenta tratar de três 

problemas ao mesmo tempo. Aí você vai ver a lógica interna de como estes produtos 

não são tratados e vendo a lógica, na legislação de agrotóxicos em nosso país foi 

implantado o receituário agronômico. Eu fiz até meu Mestrado em cima disso, tem um 

livro, uma publicação específica contando a história dessa construção. 

É um Sistema de Gestão de Riscos, só que muito curioso porque ele foi 

concebido, quem era contra no começo hoje em dia é a favor. Que era a favor no 

começo hoje em dia olha com ceticismo porque percebe que isso virou uma coisa 

burocrática, um papel, etc. que não tem uma aplicação real. 

Mas, lembrando dessa história do receituário, por lei no Brasil, olhando a 

institucionalidade nossa, os produtos tem que ser aplicados a partir de uma receita. 

Bom, então tem um paralelo com os remédios. Aí quando chega na legislação de 

propaganda, a gente vai ver, a propaganda de remédio, justamente tem essa história da 

intermediação do médico, intermediação técnica, entra a tecnologia de risco, não é? O 

remédio também é um risco, não é? 

Existe a propaganda, ela tem uma ética, ela diz assim, “a propaganda não pode 

ser direta ao usuário final do remédio”, tirando alguns casos, o usuário de remédios 

mais simples, mas o remédio tem que ter a propaganda dirigida ao técnico, que no caso 

são os profissionais de Saúde, que vão prescrever, vão passar receita. É por isso que a 

gente não, vê propaganda de alguns tipos de produtos, mas os remédios mais, digamos, 

importantes, a propaganda é feita direta para o profissional que tem a responsabilidade 

de prescrever. 

No caso dos agrotóxicos, é curioso. Existe uma lei que diz que tem que ter 

receita, ou seja, o pressuposto de que tem que haver uma intermediação técnica entre o 

uso da tecnologia e o usuário final, no entanto a propaganda é feita direto a usuário 

final. Não é por outro motivo que você liga um canal de televisão no horário nobre para 

o Brasil afora, pelo interiorzão do Brasil, você vê como que a questão do uso deste 

produto é disseminado com propagandas que tem um aspecto ético importante de ser 

observado, não é? Uma mistificação, uma cultura de valores, de imediatismo, de 

industrialização da natureza, etc., como se fosse um artefato qualquer. Um bombom, 

outro tipo de não é? Depois coloca no final um carimbinho dizendo consulte um 

agrônomo, não é? E aí tem toda uma construção em cima disso. 

Eu vou tentar ir um pouco mais adiante aqui porque, no que diz respeito à 

legislação internacional, a Agenda 21 muito propagada na década de 90, tal, já discorria 

sobre a questão dos agrotóxicos dizendo qual seria mais ou menos uma Agenda, qual o 

caminho a ser percorrido pela sociedade, pelos Estados, etc., no sentido de construir um 

Sistema de Gestão mais ou menos funcional para essa parte, não é? 

Então nós temos lá uma legislação adequada, mas também uma coleta e difusão 

de informações, a capacidade de avaliar e interpretar os riscos, estabelecimento de uma 

política de manejo de riscos, capacidade de implementar e fazer cumprir essa política. 

São pontos assim que para nós eu penso que é a questão crucial. A capacidade de 
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A FUNDACENTRO mesmo, na década de 60, de 80 quando tinha este 

paradigma, muitos manuais tinha este tipo de abordagem. Você coloca o problema da 

segurança do trabalho como um problema individual, o indivíduo tem que se defender 

através de aparatos, equipamentos de proteção individual são aparatos, não é? O risco 

está lá e ele vai chagar aqui em mim, no meu ouvido o ruído, então eu vou um protetor 

auricular e estou aqui no limite. 

Se a gente pensar em fazer um tratamento acústico da máquina, trocar a máquina 

por um processo mais silencioso eu deixo a condição de trabalho como está, aceito que 

aquilo é uma paisagem e vou trazendo a responsabilidade para o indivíduo. O uso de 

(ininteligível) e os comportamentos individuais que tem que ser aquela lista de 

comportamentos, tome cuidado com isso, não faça aquilo. 

No caso do agrotóxico é muito curioso, observe o vento. Quem já andou em um 

canteiro de uma lavoura por esse Brasil afora, como é observar o vento, não é? O que eu 

posso fazer, eu estou aplicando e observando e de repente o vento muda e aí? O que eu 

vou fazer para me proteger? 

Então, responsabilizar exatamente o sujeito, isso tem a ver com um tipo de 

construção cultural na área de saúde do trabalhador muito grave que é criminalizar o 

trabalhador, responsabilizar o trabalhador pela falta de cuidados, pela falta de uso de 

uma paramentalha qualquer e a gente ficar cego em relação às condições de trabalho. 

Isso em geral também, não é? Na indústria, em outros tipos de risco. 

O que seria importante para diminuir este problema? Informar, capacitar, treinar, 

tudo isso. Esse é o ponto comum. Toda vez que vai se discutir política, esse é o ponto 

que é muito interessante porque a educação é a panacéia, é lógico que a educação é 

importante, quem sou eu para negar isso, não é? Mas é muito curioso perceber que na 

hora de aceitar um conflito, uma situação contraditória a coisa cai sempre na educação e 

isso é um reducionismo. 

A educação é importante, mas não é só a educação. É preciso medidas de 

política pública, de gestão de risco que extrapolam às vezes o usuário. É a educação em 

outro nível, é a educação dos próprios propositores da, enfim, porque a gente tem que 

olhar a tradição sócio econômica, tecnológica, as condições de trabalho, tudo isso aqui 

vai influenciar. Se existe a tecnologia ou não, acesso á tecnologia, às maquinas, 

equipamentos, isso sim vão virar indicadores, isso sim vai mudar a realidade junto com 

a capacitação que tem que acompanhar cada um desses níveis. 

No caso de agrotóxico, para resumir este tipo de abordagem, a gente fala em 

segurança do trabalho, os riscos são controlados no ambiente de trabalho naqueles três 

níveis, (ininteligível), todos os melhores manuais de prevenção de acidentes falam que 

um risco tem que ser controlado na fonte, essa é a situação ideal. Eu tenho um fator de 

risco aqui e eu vou controlar a fonte, quando elimino a fonte do risco acabou o 

problema. 

Muitas vezes por algum constrangimento tecnológico, etc., eu não consigo 

eliminar essa fonte de risco, porque uma sociedade desenvolvida tem que lidar com 

tecnologias, sociedade de risco como diz aí um autor famoso desse paradigma. Às vezes 

você tem que lidar com isso na sua função dicotômica, mas existe outro nível. Então, 

não deu para eliminar a fonte, eu vou trabalhar o risco na trajetória. O exemplo do ruído 

é muito claro. Não consegui trocar a máquina que está afetando o nível da saúde do meu 

tímpano, não consigo eliminar o risco a fonte, eu vou fazer um tratamento acústico da 

máquina. Se por acaso houve uma restrição para isso também, o último nível menos 

eficaz é o sujeito, é colocar uma proteção auricular no sujeito. 

Porque isso será sempre, a própria legislação do trabalho, as normas do 

Ministério do Trabalho definem os EPIs, Equipamento de Proteção Individual, como 

coisas temporárias, paliativas enquanto outras medidas de controle não sejam mais 

efetivas. Esses três níveis de controle são feitos lá, vamos dizer assim, no caso de uma 

propriedade rural, um estabelecimento rural. É dentro do estabelecimento que está 

usando o agrotóxico. 

Mas existe ainda outro nível de controle de risco que são fatores externos que 

vão definir de antemão qual o nível de segurança que terei em um ambiente de trabalho. 

O que seria isso? Exatamente aí que eu acho que tem que atuar bastante, neste nível que 

nós estamos discutindo o problema. É aqui, olha. É todo um rol de políticas públicas. 

No caso de agrotóxicos são fatores externos que desde antemão vão definir qual a 

capacidade de segurança que eu vou ter dentro de um estabelecimento rural. 

Seja através do registro, houve época no país em que o registro de agrotóxico era 

lamentável. O sistema de legislação, etc., antes da Lei de agrotóxico de 89 tinha uma 

qualidade do agrotóxico, existem laboratórios no Sistema da Secretaria da Agricultura 

preocupados com a qualidade do agrotóxico, etc. 

Temo em dizer, quando fiz meu trabalho na área de receituário, fui tentar buscar 

na área de fiscalização do uso dos agrotóxicos e parece que não existia muito trabalho 

nesta área. Então a fiscalização do uso no Estado de São Paulo por parte da Secretaria 

da Agricultura precisa ser agilizada, implementada e na prática no dia-a-dia da agenda 

dos diversos agentes do estado que faz este papel. Seja na Coordenadoria da Defesa 

Agropecuária um papel mais de inspeção, seja na própria extensão rural através da 

educação sanitária, da mudança de paradigma, da possibilidade de colocar o 

extencionista mostrando que os agrotóxicos podem ser driblados eventualmente em 

contextos específicos por tecnologias que a própria EMBRAPA, por exemplo, produz, 

as faculdades de agronomia. 

Outros estados nos seus respectivos órgãos paralelos, por exemplo, Secretaria de 

agricultura do Paraná, existe um trabalho bastante consistente nesta área de fiscalização 

e de transparência, eu diria essa palavra chave. Então eu conseguiria entrar no site da 

Secretaria da Agricultura do Paraná no seu órgão específico lá, como se fosse a 

Coordenadoria de Defesa Agropecuária deles, e eles têm um banco de dados sobre todos 

os agrotóxicos de uso permitido no Estado do Paraná. 

Importantíssimo lembrar que esse processo de produção de banco de dados é 

fruto de uma interlocução do aparelho do Estado. O Estado do Paraná nisso é exemplar. 

A Lei de Agrotóxico permite que o registro de agrotóxico seja feito no nível federal 

para dizer o que pode ou não usar, mas os Estados têm sim, a possibilidade de fazer o 

seu próprio processamento dessa informação. E o Estado do Paraná exercita isso, ele 

bota interlocução a Secretaria da Saúde com a Secretaria da Agricultura, do Meio 

Ambiente. Eles têm as Comissões internas lá e processam uma espécie de, entre aspas, 

re-registro do que é aprovado pro país. 

Isso não significa necessariamente aumentar a burocracia e nem (ininteligível), 

aceitar a complexidade, trazer para si a responsabilidade social de ter um aparelho de 

Estado em sintonia com o sistema produtivo do próprio Estado, porque a ecologia é 

diferente, a agricultura é diferente, as condições socioeconômicas são diferentes. 

No Estado de São Paulo infelizmente isso é paisagem. A gente aqui não tem esta 

interlocução. O que é aprovado em Brasília já passou por um processamento, já se 

supõe que está aprovado para o país. Foi aprovado para o país, mas a gente está abrindo 

mão de fazer aqui um reprocessamento mais refinado dessa informação que só traria 

benefícios. 

Outros Estados também avançam bastante. Minas Gerais está avançando e nisso 

se traduz a transparência e a gente vê assim, por exemplo, você abre o site e consegue lá 

acessar uma lista de produtos. No Estado de São Paulo você tem uma caixa preta, a 

gente não tem esse acesso a informação do que é usado, quanto é usado, o que é 

permitido, não é? O Estado do Mato Grosso já está tendo transparência, enfim, acho 

importante colocar isso para mostrar o que tem que avançar, não é? 

Essa aqui é a publicação que eu disse que saiu na semana passada, marco 

importante de mostrar os produtos agrotóxicos comercializados em 2009, mas temos 

que lembrar que se é para comemorar, ao mesmo tempo temos que lembrar que isso não 

é nenhum benemérito. Já deveria existir esta legislação desde 89. 

Quer dizer, tanto no (ininteligível) federal como é a Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária recebe relatórios semestrais do comércio de agrotóxicos no país. O que 

está sendo feito com esta informação, se isto está virando banco de dados ou não, se está 

tendo transparência pública ou não, acho que isso precisaria ser visto. 

Do ponto de vista, repito, da Saúde, da Segurança Alimentar, no sentido amplo 

porque os entomologistas das (ininteligível) quando eu estudei, enfim, para mim estão 

muito interessados em ter acesso a esta informação. 

Bom, aqui estão mais alguns dados, vou passar mais rápido. Alguns dados deste 

relatório são importantes, tem bastante coisa e eu gostaria de falar um pouco desta parte 

do conceito de segurança do trabalho que é o nosso “metiê”  aqui, não é?  

Muitas vezes, qualquer risco é discutido e no senso comum, vou pegar o caso do 

agrotóxico. Se você perguntar para um cidadão comum o que é segurança do trabalho, 

ele vai falar, primeiro você pode falar até por símbolo. Vai imaginar uma máscara, um 

capacete. Então existe uma construção cultural, fruto um pouco da falta de cultura nessa 

área, mesmo. E dão a entender que segurança do trabalho é uso de equipamentos de 

proteção individual e por outro lado, comportamentos e cuidados. 
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Clínico Geral para ver um problema e ele na hora de prescrever vier com o formulário 

cheio de produtos e ficar pondo “x” ali, eu vou ficar meio insatisfeito porque eu gostaria 

de ver o médico prescrever em uma folha em branco, para ele usar a expertise dele, usar 

todas as possibilidades de interferência naquele processo de saúde/doença no meu 

organismo, as várias técnicas. Se ele vai usar a homeopatia, a alopatia, se ele vai usar, 

enfim. 

Então, a idéia do receituário era isso, tentar fazer com que a agronomia fosse 

para o campo e exercesse ali alguma prescrição do que seria mais indicado para aquele 

contexto sócio-econômico, etc., agronômico, não é? No entanto ele virou, isso aqui foi 

só o começo, o fim ele virou hoje em dia, a coisa está informatizada, você tem sites que 

vem fazendo vendas, isso aqui foi algum tempo atrás, mas aí, compra direta e venda 

direta de agrotóxicos como se fosse bala, bombom. 

Ainda tem aquela coisa de colocar para cumprir, para, consulte sempre um 

agrônomo, está lá no site. Eu posso me cadastrar, eu vou fazer uma compra de 

quantidade, mas consulte um agrônomo para seguir lá. Aí faz o cadastro, etc., e eu 

ponho no meu carrinho de compras um vidrinho de Paration Metil Polidol, está aqui já 

há algum tempo, não é? De repente, pronto! Que beleza! O seu pedido já foi processado 

com sucesso, então vou receber lá na minha casa. Isso aqui é no ano de quando eu fiz o 

Mestrado, em 98. Já existia há 10 anos o direito de agrotóxico. Entretanto foi o começo 

desta história de compra direta no site, internet, foi um desvario. 

Hoje em dia este sistema fechou, muito curioso. Não tem tanta visibilidade, o 

que não quer dizer que não exista um sistema nas plataformas como esta de venda direta 

das grandes empresas, etc., mas não está mais visível provavelmente porque as pessoas 

podem ver e fazer crítica, mas algumas coisas ainda estão porque são atuais aí, olha. 

Receituário on line.  

A forma dessa tecnologia se relacionar com os profissionais então, os 

agrônomos, etc., é triste, não é? Quem é da área sabe, existe, no meu ponto de vista, tem 

alguns problemas que tem que ser receita. Tudo bem, SAE por um lado a receita vira 

uma coisa automatizada, você se cadastra lá em um site on line ou compra o serviço 

como agrônomo e eu posso dar a receita de qualquer lugar que eu estiver, eu acesso o 

computador lá e vou fazendo as minhas. Bem diferente do que se preconiza na boa 

técnica agronômica de ir a campo, visitar, conhecer a realidade, etc. 

Então, existe uma instrumentalização e as contradições aparecem aqui, sistemas 

como este que eu acabei de mostrar, ganham prêmios, financiados pela FINEP, etc., 

tecnologia, então existe uma mistificação e não se enxerga o que está por trás. Isto do 

ponto de vista da logística, da disponibilidade do produto, da cobertura. Isso deve 

funcionar bem, mesmo. 

Agora, do ponto de vista de quem está olhando a questão da (ininteligível) 

desses produtos e da segurança alimentar, da soberania alimentar no país, olhe lá, 

quando você vai ver a notícia, é redundante mostrar que o pequeno agricultor não usa o 

receituário agronômico, etc. 

Olhe lá, receita agronômica, você só paga o que usar, tal. Aqui tem algumas 

sugestões finais que eu vou deixar, essa apresentação também fica aí. O que seriam as 

estratégias que seriam trabalhadas em questão de políticas públicas nessa parte de 

aprimoramento. A parte de taxação de produtos mais tóxicos, estabelecimentos de 

subsídios e crédito para outras práticas de controle de pragas. Você incentivar através de 

crédito rural, por exemplo, o Banco do Brasil já tem feito isso. 

Implemento de extensão, pesquisa em termos de controle de pragas, manejo de 

pragas integrados, aprimoramento da legislação, relativa segurança para o trabalhador 

rural. Mas, mais do que a legislação propriamente, eu acho que a questão do 

aprimoramento aí é fazer rodar o que já existe tanto na área do Trabalho, da Saúde, do 

Meio Ambiente, eu acho que legislação nós temos bastante. 

E mais importante é você ver, por exemplo, quando senta o IBAMA, o 

Ministério do Meio Ambiente, a ANVISA e o Ministério da Agricultura, quando eles 

vão cumprir nos seus colegiados, cumprindo a legislação, sentam, montam as 

Comissões, buscam o apoio de consultores externos, dos pesquisadores etc., para 

montar o sistema de revalidação de registro de produto que é uma coisa óbvia, que tem 

que ser feita, de repente chove os processos e uma coisa que está prevista na legislação 

não consegue funcionar. Eu acho que é isso que tem que ser 

A FUNDACENTRO finalmente, para finalizar aqui onde eu participo como 

pesquisador, uma instituição que produz algum conhecimento nessa área, na parte de 

pesquisa e de produção de alguns livretos, manuais, etc., tem contribuição também em 

outros tipos de risco além da questão dos agrotóxicos, DVD’s, etc. Isto tudo está 

legislação de 1933 que era o Código de Defesa Sanitária Vegetal e uma série de 

portarias de 33 até 89, um aparelho de Estado fragilizado que registrava o agrotóxico 

com uma espécie de cartório, não existia nenhum processamento técnico, nenhum saber, 

nenhuma discussão em relação à toxicologia, à eficiência agronômica. 

Isso melhorou no país e a gente tem cada vez melhorado mais. A ANVISA tem 

um papel fundamental, o IBAMA, mesmo a área de agricultura também tem e 

especialmente a interlocução entre eles. Por mais que haja grupos de interesse diferentes 

por mais que haja uma discussão que reflete uma discussão que está na sociedade, dos 

interesses econômicos, etc., mas o interesse da cidadania também tem que se fazer 

presente, não é? E a Área de saúde, de Ambiente muitas vezes faz este papel de, a 

agricultura também deveria fazer porque a agricultura também é uma questão geral, mas 

muitas vezes tem uma cultura de ligação com uma tecnologia da Revolução Verde. 

A parte de fabricação e comercialização de agrotóxico, a parte de pesquisa 

agronômica, cada um destes pontos e a própria ação do Estado no que diz respeito à 

legislação, à fiscalização e controle, à assistência técnica, difusão de informações, tudo 

isso é uma condição de controle de risco que já está dada. Se isso aqui for de qualidade, 

dentro do ambiente de trabalho de um estabelecimento rural, de uma lavoura, 

agricultura familiar, aquilo já vai estar garantido em um padrão de segurança. 

Se nós temos esse fator de segurança externo precarizado, vai ficar tudo na mão 

do indivíduo lá na ponta. No caso do controle dentro da sociedade, do estabelecimento, 

nós teríamos ali várias técnicas de manejo de praga antes de chegar no agrotóxico, 

poderia ser experimentado. 

Aqui o exemplo, métodos mecânicos culturais, genéticos, métodos físicos. Aí 

entra a agronomia com toda a sua complexidade. Tem sido desenvolvido isso, deixou de 

ser discurso. Muitas vezes existiam discursos polarizados, se você fugir disso não tem 

sustentabilidade. Hoje em dia isso tudo está em cheque porque, que tipo de agricultura é 

essa? Do que estamos falando? Que produtividade é essa tão importante? Tem 

sustentabilidade isso? Está (ininteligível) commodities por quantos anos aí?  

A Ilha de Páscoa, vamos lembrar um pouco daquela civilização lá. O que nós 

estamos construindo, que agricultura? Aí você vê países desenvolvidos que tem a 

ruralidade em alto grau de conceito por parte de toda a sociedade e um cuidado 

ambiental. Tem a história do protecionismo também, mas a produção de alimento, o 

lugar que se produz o alimento, o meio ambiente, tal, é tido como uma questão 

importante para aquela sociedade. E aqui nós estamos ainda nessa visão se a gente vai 

olhar (ininteligível), houve uma modernidade, mas ainda é muito interessante perceber 

que ainda vemos os recursos naturais no Brasil como solo, como espaço de substrato 

para a produção de coisas, mas esquece que tem a questão da vida, da complexidade 

agronômica, não é? 

O controle na trajetória na questão do uso do agrotóxico seria usar o agrotóxico 

dentro daquilo que seriam as boas práticas de uso. Muitas vezes é vendido como uso 

adequado, tal, existe uma forma de usar menos impactante, mas ela sempre trará um 

tipo de problema. Mesmo seguindo todo o receituário ali você terá problema. 

E no fim, tem a questão das medidas individuais que acabam sendo característica 

devido à capacitação, treinamento e uso de equipamentos de proteção individual. Mas 

aqui, sempre há ênfase nessa discussão que acaba reduzindo a isso, ações, parcerias, 

etc., políticas públicas, curso, treinamento, mais do mesmo, vai usar sino, vamos 

enxergar a realidade, não vamos ver o aparelho do estado como está, os bancos de 

dados, aceitar o desafio e acaba caindo nesse nível de reducionismo. Aqui são pequenos 

exemplos da história, como vai mudando os conceitos, aos paradigmas. O ano de 69 ali, 

uma revista da área da agropecuária mostrando quando se tentou implementar a história 

da receita, a reação que houve dos grupos de interesse, porque dessa forma não é a 

primeira vez que o Estado estava fazendo algum tipo de controle ou de tentativa de 

controle no insumo. 

Houve reações grandes, tal, olha lá “o médico diga 33”, uma tentativa de 

imitação do que acontece na medicina, de levar para a agricultura a intermediação 

técnica. As (ininteligível) da agricultura natural e seu boletim da Associação da 

Indústria de Agrotóxico porque nesta época tinha esse tipo de visão, hoje em dia a gente 

vê o discurso da sustentabilidade que virou um discurso instrumentalizado, está na boca 

de todos, etc. para saber o que de fato é sustentabilidade, até que ponto estamos 

querendo enxergar isso como sustentabilidade. 

Aqui a idéia do que seria uma receita agronômica. Muito interessante, eu coloco 

de propósito isso porque (ininteligível) relatar isso aqui no meu trabalho. É uma página 

em branco onde, da mesma forma que quando você vai ao médico, se eu for ao médico 
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E nós, na Secretaria da Agricultura, em especial na CODEAGRO. A 

CODEAGRO é Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios e eu além de 

trabalhar na CODEAGRO, sou também o Secretário Executivo do CONSEA. 

Nós sofremos um bocado esses quatro anos passados para fazer valer dentro da 

própria estrutura da Secretaria da Agricultura uma visão agriconsumista, ou 

agriconsumo. Porque são 120 anos de história ou mais até, acho que é isso, 120 anos 

deve ter a Secretaria da Agricultura, ou mais, falando sobre agricultura, pensando esta 

questão somente até o atacadista, não mais do que isto. Pensando pelo menos no setor 

de produção de insumos à indústria, madeira, látex, borracha, tal. 

Tudo bem, funcionando vai de ponta a ponta. Fármacos, mais ou menos, 

energéticos? Muito bem obrigado! Na parte de alimentos a gente discute esta questão, 

vem, vem, vem e pára e mal parado, diga-se de passagem, na questão da distribuição, na 

questão de fazer chegar essa produção a quem interessa, a população. A população tem 

que consumir. 

Mas no Estado de São Paulo, o CEASA já não é mais de, não está no âmbito de 

Governo Estadual, está no Governo Federal, mas mesmo assim, cumprindo ainda o seu 

papel enquanto um Centro de Abastecimento, a gente considera de certa forma muito 

antiquado, já muito antiquado. Nós temos que pensar em novas formas de 

abastecimento. 

Nós chegamos a nos atrever, a pensar no CONSEA e lá no CESANS.  O 

CESANS é o Centro de segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que é um dos 

órgãos da (ininteligível). 

Pensar o abastecimento de uma forma muito mais ousada, mais avançada. Pensar 

o abastecimento como dizem os pensadores da produção, “Just in time”, quer dizer, nós 

temos que pensar o abastecimento, não é a fruta, a verdura, os legumes, o alimento 

parado em um determinado posto para ser distribuído, para ser comprado, para ser 

acessado pela população. Nós temos que pensar de uma forma muito mais eficaz. Esse 

alimento, pensá-lo como nutriente, micro e macro nutrientes a serviço da saúde da 

população. A gente fala em “Just in time” é que estaria, nós temos que pensar o 

abastecimento de micro, macro nutrientes no corpo da população do nosso país. 

Essa seria uma visão “Just in time” de abastecimento de alimentos, porque a 

questão é além do prazer da alimentação, mas principalmente por uma questão de saúde. 

Então, essa visão é muito difícil de fazer valer em uma estrutura, uma cultura 

existente, não é a estrutura, é uma cultura. Quando se pensa, se a gente falar com 

qualquer pessoa por aí afora, a agricultura pensa o que? Pensa porco, vaca, galinha, 

árvore de não sei o que, plantação daquilo, não é? Ponto. 

Escuta, mas como comer? A qualidade da alimentação da população nos Estados 

Unidos, o Ministério da Agricultura é quem cuida da qualidade nutricional da 

alimentação do povo e a gente estava falando agora nesta palestra anterior sobre a 

qualidade sanitária dos alimentos. Importantíssimo, absolutamente importante, mas 

raríssimas vezes nós ouvimos alguém falar sobre a qualidade nutricional. 

A qualidade nutricional dos alimentos e mais do que isso, a qualidade nutricional 

da alimentação da nossa população. Isso é uma coisa rara. Nós temos um problema 

cultural gravíssimo aí e nós estamos trabalhando então para tentar reverter esta situação 

tanto no CONSEA com alguns problemas quanto na Secretaria da Agricultura. 

No CONSEA nós temos esta dificuldade que se agrava um pouco na medida em 

que temos uma visão. No Brasil como um todo, os meios de comunicação, os principais 

meios de comunicação que nós temos, são Televisões nacionais, Rede Globo, são 

Jornais nacionais, a CBN que só trata de questões nacionais também, uma ou outra 

coisa local, a internet por ser mundial, as páginas da internet, o UOL, essas tratam de 

questões nacionais no mínimo, poucas coisas locais. 

E a gente acaba sendo influenciado, nós temos um diferencial no Estado de São 

Paulo do restante do país no que significa Segurança Alimentar. Segurança Alimentar 

no restante do Brasil, no país como um todo, nós poderíamos encontrar gente passando 

fome em uma quantidade significativa. No Estado de São Paulo isso já é uma realidade 

um pouco diferente. Nós temos uma quantidade de pessoas que diríamos que está 

passando fome muito, mas infinitamente menor do que a quantidade de pessoas que 

estão comendo inadequadamente. 

As pessoas que estão comendo inadequadamente somam, nós podemos dar aí 

um cálculo aproximado, 82% da população. Nós temos um dado da Organização 

Mundial da Saúde que diz que nós temos que comer, consumir diariamente 400 gramas 

disponível no site da instituição e aqui é o livro que eu produzi como fruto do trabalho 

de Mestrado, estudando a questão do receituário para agronomia, o uso de agrotóxico no 

Brasil, o controle social e o interesse corporativo.  

Atualmente, bom, enfim, esses eram os pontos, eu agradeço bastante a 

possibilidade 

 

Aplausos. 

 

Espero não ter extrapolado muito no tempo e fico à disposição dos senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Nós agradecemos ao Dr. José 

Prado e é claro que o nosso digno relator, amigo deputado Simão Pedro, durante a sua 

palestra em todos os momentos a gente pôde observar que ele trabalhou aí e trabalhou 

bastante buscando muitos pontos muito importantes e nós temos, principalmente dentro 

dessa CPI, capacidade de todos, mas especial do Deputado Simão Pedro que é detalhista 

ao extremo, certo? Verdade, buscando acima de tudo com responsabilidade em tudo 

aquilo que faz, mas muito mais nessa CPI porque a gente está tratando de vida e por 

várias vezes a gente pôde ver o senhor repetindo essa palavra que é a mais importante. 

Obrigado pelas informações, pela colaboração e nós estamos à disposição até 

para mais informações, não temos todo o tempo, mas eu creio que foi o suficiente, 

resumidamente para que nós pudéssemos fazer um relatório através do digno Deputado 

Simão Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Pela ordem 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Pela ordem, Deputado Simão 

Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Só para parabenizar o pesquisador José Prado e 

solicitar, ele já falou que ia colocar à disposição essa apresentação para que na hora da 

redação a gente possa consultá-la e tirar alguma dúvida. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Bom, nós podemos, se quiser 

continuar com a gente, Dr. José, é muita alegria. Nós vamos ouvir agora o Dr. Sinésio 

Jorge, Secretário Executivo do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável, com sede em São Paulo, representando aqui o Dr. João de Almeida 

Sampaio que é o Presidente. Seja bem vindo, então, Dr. Sinésio Jorge. 

 

O SR. SINÉSIO JORGE - De pé eu me animo um pouquinho mais. Senhor 

Deputado, como vai? Prazer em vê-lo. Bem, eu quero inicialmente agradecer o convite, 

essa oportunidade da gente participar do assunto de extrema importância. Na nossa 

avaliação, esta questão da segurança alimentar deveria estar em primeiro lugar ou em 

um dos primeiros lugares da pauta de ação da sociedade como um todo. 

Os Governos em geral, o mal é que o Governo cuida das coisas urgentes e não 

das coisas importantes necessariamente. A ordem é um pouco diferente. As coisas 

importantes se tornam urgentes e aí entram em pauta. 

Eu digo isso por estar dentro da Secretaria da Agricultura e vendo a colocação 

do Dr. José sobre esta questão de agrotóxicos e tal, uma discussão que nós temos que 

colocar efetivamente como nós chamamos de agrossistema o sistema agroalimentar 

como um todo. Nós temos que pensar esta questão da segurança alimentar desde a 

pesquisa, desde a produção, manejo, transporte, mas e principalmente até a outra ponta 

que é o consumo, que a gente chama de agriconsumo. 

A gente está muito preocupado em falar em agricultura ou cultivo de produtos 

agrícolas, muito pouco se fala sobre agriconsumo, o consumo de produtos agrícolas.  



52 – São Paulo, 121 (81) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo quarta-feira, 4 de maio de 2011

Um mínino de costumes, de hábitos físicos e alimentares e isso o Estado 

enquanto Poder Público, o Estado de São Paulo, o Estado A, B, X, Y, Z, e o Governo 

Federal não tem uma ação. Para vocês terem uma idéia, o Governo do Estado, nós 

gastamos isso é um dado que eu tenho e não está atualizado, mas cerca de um bilhão e 

quinhentos milhões de reais do orçamento do Governo do Estado de São Paulo na 

distribuição de remédios. Um bilhão e quinhentos milhões de reais por ano na 

distribuição de remédios. 

Muito provavelmente na mesma proporção que nós temos de doentes crônicos, 

na proporção de 70% para doenças crônicas não transmissíveis e se formos ver quanto 

estamos gastando em educação alimentar, em educação dessa população sobre seus 

hábitos, sobre mudança de hábitos alimentares da população, eu diria que chaga a zero. 

Então, o grande problema da Saúde está sendo tratado como doença e não como 

promoção a saúde. Nós estamos tentando reverter agora, eu tive uma conversa 

pessoalmente com o Governador Geraldo Alckmin, pude expor a ele esta questão e ele 

como médico se mostrou muito sensível. Hoje tive outra conversa com o Secretário da 

Agricultura e nós estamos gestando um plano na secretaria da Agricultura que vai 

mudar pelo menos em parte o perfil da Secretaria nesse sentido. 

Uma das prioridades do Secretário atende à preocupação do palestrante anterior, 

atende parte dela, que ele está colocando como prioridade informatizar a Secretaria da 

Agricultura de forma a termos maior transparência nessas informações que certamente 

nós temos, mas não estão disponíveis. Nós temos informações preciosas na Secretaria 

da Agricultura e com este novo Sistema de Informação, internet com, enfim, todas essas 

possibilidades que nós temos, facebook, enfim, os acessos no portal da Secretaria da 

Agricultura. 

O objetivo do Secretário é disponibilizar essas informações, dar essa 

transparência que o Dr. José estava falando anteriormente, talvez não na sua 

integridade, mas em parte atenderia essa necessidade, mas também uma mudança na 

Secretaria no sentido de fazê-la se enxergar como sendo responsável pela promoção, ou 

uma das responsáveis pela promoção da Saúde da população através da educação 

alimentar. E nós estamos trabalhando um plano, já temos o sinal verde do secretário, o 

Governador também já sinalizou favoravelmente e nós devemos começar a trabalhar 

com isso, esse novo Governo terá uma atuação mais forte nesse sentido. 

No Governo anterior conseguimos fazer um programa que nós chamamos de 

Consciência Alimentar. Fizemos um trabalho interessante com a Prefeitura de São 

Paulo e mais 357 municípios do interior. Fizemos um início de educação alimentar, 

distribuímos uma cartilha de como funciona isso, como é, é um primeiro passo. 

Na verdade para mudar essa cultura é preciso muito tempo e muito trabalho e 

muita integração de outras áreas. Nós precisamos de uma integração da Secretaria de 

Agricultura com a Secretaria da Educação, com a Secretaria de Esportes, com a 

Secretaria de Cultura, mas também com o Legislativo, com o Judiciário. Certamente se 

nós gastarmos recursos na Secretaria da Agricultura hoje e tentarmos comprovar no 

tribunal de Contas que esse dinheiro gasto em Educação Alimentar é dinheiro gasto com 

a Saúde da população, muito provavelmente o Tribunal de Contas vai vetar, vai dizer, 

não, isso não é dinheiro gasto com a Saúde. Isso é dinheiro com a Educação. 

Quer dizer, é um trabalho que tem que ser feito em todas as instâncias. Nós 

temos que ter um trabalho integrado com todas as áreas. Se nós pensarmos as 

organizações sociais de uma forma geral, vamos pensar uma que tem mais sucesso aí, a 

Igreja, por exemplo, não é? Se nós tratarmos, as igrejas como um todo, se nós 

pensarmos que é uma organização social muito forte, muito bem sucedida. 

Se nós pensarmos as igrejas e ela pensarem na questão da segurança alimentar, o 

pensamento será sempre o de estocar, de buscar alimentos, de produzir e tal, passa longe 

a idéia de que é preciso que essas pessoas além de ter acesso, tenham que ter noções 

básicas do que, o direito de saber que está dando uma boa alimentação para a sua 

família. O direito de saber que ela está envenenando ou não a sua família, dependendo 

do caso. Podemos até pensar nisso. Se pensar no caso do sal, não sabendo usar é 

hipertensão na certa. O sal, o açúcar, a gordura trans e as pessoas nem sabem do que se 

trata. 

Nossa população, se você perguntar para um brasileiro hoje se ele come bem, a 

resposta é sim. Faça uma pesquisa, você pergunta para alguém, ‘como! Acabei de vir de 

uma churrascaria agora, poxa! Fantástico! Um prato deste tamanho que eu fiz aqui. Isso, 

o comer bem do brasileiro está associado à quantidade, está associado a acesso à comida 

que são coisas que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, a acessibilidade, hoje nós 

estamos tendo, como eu dizia, o sistema de distribuição que não é dos melhores. 

de frutas, verduras e legumes todos os dias, diariamente. Nós temos uma pesquisa do 

Ministério da Saúde que aponta que somente 18% da população brasileira fazem isso. 

Nós podemos quase que concluir a partir daí que 82% da população não comem 

corretamente, e isso com os seus agravantes. 

Se nós pensarmos segurança alimentar sob o ponto de vista de falta de comida, 

diante dessa outra realidade, no Estado de São Paulo, isso pode ser ao contrário em 

outros Estados do país, mas no Estado de São Paulo a preocupação com a educação 

alimentar, com a correção na forma da população se alimentar, deveria ser infinitamente 

maior do que a questão da fome propriamente dita. 

Nós temos dados alarmantes. Nós tivemos a oportunidade aqui uma vez, até para 

uma reunião que o Deputado Simão Pedro convocou, apresentar estes dados, hoje eu só 

vou comentar porque a idéia era fazer uma apresentação que a gente estava fazendo no 

Estado o ano passado isso, não é Deputado? Olha só que coisa impressionante, no meu 

ponto de vista são dados impressionantes. 

De todos os gastos do SUS, Sistema Único de Saúde, 69% dos gastos, diria para 

arredondar 70% dos gastos, é para cuidar de doenças crônicas não transmissíveis, 70%, 

uma fortuna em termos de dinheiro. Depois vou falar algumas cifras que até nem sabe 

direito como é o tamanho da cifra. Só que desses 70% que são gastos com doenças 

crônicas não transmissíveis, 75% poderiam ser evitadas. 

Nós poderíamos dizer que no limite, 75% dos gastos que nós estamos tendo no 

SUS, na Saúde como um todo hoje, poderia ser evitado. Aí você fala, mas como? E 

parece tão, e acho que a simplicidade é que torna ele complexo, porque se imagina a 

doença crônica não transmissível, quais são essas doenças? Hipertensão, diabetes, 

dislipidemia, enfim, elas são a maior causa mortis no Brasil hoje. Chegam a 59% das 

mortes no Brasil e são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. 

Agora, doença crônica não transmissível, você fala, bom, vamos fazer uma 

vacina, parece que é o pensamento mais rápido. Não tem! Pode até ser que um dia 

tenha, mas não tem. Não tem vacina contra essas doenças crônicas não transmissíveis. E 

pelo próprio nome, não é? Alguns chamam de DANT, Doenças e Agravos não 

Transmissíveis, outros de Doenças Crônicas não Transmissíveis. 

Mas eu gosto do “crônica” porque ela já fala logo de cara que é para sempre. 

Doença Crônica Não Transmissível. Ela é para sempre, uma vez adquirida, é para 

sempre. Uma vez adquirida, onera para o resto da vida o orçamento da Saúde, seja da 

família, seja do plano de saúde, ou do Governo. Ela vai estar o tempo todo, e aí a grande 

contradição, quanto mais recurso se colocar para cuidar de doenças crônicas não 

transmissíveis, parece cruel, mas é verdade, essas pessoas viverão mais, viverão melhor 

evidentemente, mas viverão mais e muito mais gente vai entrar no Sistema e o dinheiro 

não vai dar nunca. 

Não é a toa que os orçamentos públicos voltados para a Área da Saúde, sempre 

que se vai discutir disso, ah, tem um furo no orçamento da Saúde. Claro que tem! Se 

70% são gastos para cuidar de doenças crônicas não transmissíveis, elas são eternas, são 

até a pessoa morrer. Se você não interrompe o ingresso de pessoas e você melhora o 

atendimento para essas pessoas, é um dinheiro que sempre vai precisar de mais, é uma 

cota simples de fazer. Uma vez que não temos vacina. 

Bom, mas como é que a gente resolve essa questão? A simplicidade parece ser, 

ela é tão simples que parece ser complexa demais. Com a alimentação saudável e com 

hábitos físicos saudáveis elas podem ser evitadas em 75% dos casos. Setenta e cinco por 

cento dos casos poderiam ser resolvidos, poderiam ser evitados, resolvidos não, 

evitados com alimentação saudável e práticas físicas saudáveis. 

Bom, mas aí vem o seguinte, qual a responsabilidade do Estado nisso? O Estado 

que estou dizendo não é o Estado de São Paulo, não, do Poder Público. Prefeitura, 

estado, Governo, enfim, Poder Público. Quando se fala em doença, pensa-se de cara 

Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde, secretaria Municipal da Saúde. 

Então, as Secretarias de Saúde, os Ministérios do mundo de Saúde no fundo 

poderiam ser chamados de Secretaria ou Ministérios de Doença e não de Saúde, porque 

tratam da doença e não da preservação, da promoção da saúde da população. Esta parte 

não está sendo tratada por ninguém, exceto em alguns casos que nós temos vacina, você 

tem políticas de vacinação contra isso, contra aquilo, mas o maior problema de saúde do 

país que consome 70% dos recursos da Área da Saúde não tem vacina! E precisa ser 

tratado e pode ser prevenido, pode ser evitado em 75% dos casos. Só que é com 

alimentação e exercícios e movimentação física, nada daquelas malhações malucas de 

academia, não! 
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Nós conseguimos arrumar cinco milhões de reais o ano passado no orçamento lá 

na Secretaria da Agricultura e fizemos. Fizemos uma bela atuação no Estado, treinamos 

mais de 100 mil pessoas no Estado como um todo, crianças foram 52 mil aqui na 

Capital que era o projeto piloto. Treinamos professores, treinamos mais de 100 mil 

pessoas ao todo no Estado, multiplicadores, falamos com 357 municípios e estes na sua 

grande maioria estão multiplicando e trabalhando esta questão da educação alimentar. A 

gente tem recebido relatórios de diversos municípios que estão fazendo ações nesse 

sentido. 

As primeiras damas se sensibilizaram, aliás, a mulher nesse ponto é 

importantíssimo. A nossa primeira fonte de alimentação é a mulher. O aleitamento 

materno e ela até por conta dessa natureza, eu acho, se vê mais preocupada com esta 

questão da alimentação. E aí quando nós falamos com as primeiras damas foi, como é 

que é? Fogo nos (ininteligível). As mulheres se preocupam muito com isso e trabalham 

decididamente com isso. 

Então nós queremos trabalhar fundamentalmente com a educação alimentar, 

mudar essa visão da Secretaria da Agricultura de ser somente agricultura. A gente chega 

na Secretaria e tem um “SAA”, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, nós 

gostaríamos se pudesse fazer por um projeto de lei, seria bom, mudar o nome para 

Secretaria de Agricultura e Agriconsumo e trabalhar essa questão do agriconsumo de 

uma forma mais estruturada, mais organizada, não uma iniciativazinha aqui e outra ali. 

No mundo as coisas estão acontecendo desta forma. 

No Reino Unido, o Governo Inglês lançou um projeto de 650 milhões de reais 

para a educação alimentar. Seiscentos e cinqüenta milhões é muito dinheiro. É dinheiro 

do tipo assim, o programa que nós tínhamos que agora foi para a Secretaria de 

Desenvolvimento Social que era o “Viva Leite”. O Viva Leite está orçado neste ano em 

150 milhões. A gente distribui 10 milhões e 500 mil litros de leite por mês. 

A gente eu estou falando estado, agora vai mudar de Secretaria, vai para a 

Secretaria, sim? 

 

O SR. – Dez milhões de litros? 

 

O SR. SINÉSIO JORGE – Dez milhões e meio de litros por mês de leite. Isto 

custa 150 milhões por ano, custa um pouco mais, no fim sempre acaba precisando de 

suplementação, mas vamos imaginar que seja 150 milhões. Esse plano de educação 

alimentar na Inglaterra como um todo, são quatro Viva Leites e mais um Programa do 

Bom Prato que custa 30 milhões por ano.  

Então são 650 milhões de reais, olha a preocupação desse pessoal. As empresas 

estão chegando, o Wal-Mart está se aproximando do Governo Americano para fazer 

uma promoção de só vender produtos de qualidade nutricional superior. Porque eles 

estão enxergando, o Mercado também está enxergando isso, que essa é uma grande 

onda. É como a questão do meio Ambiente. Há bem pouco tempo atrás pouco se falava 

de Meio Ambiente, hoje em dia não dá para se falar nada sem pensar no Meio 

Ambiente, inclusive agricultura, ou principalmente agricultura. 

Porque criou-se uma onda mundial, uma consciência para não dizer uma palavra 

mais fútil, onda não, uma consciência mundial de que é preciso trabalhar esta questão 

do meio Ambiente. 

E nós precisamos criar essa consciência mundial que já está nascendo e já está 

acontecendo, nós temos que no Brasil e em especial em São Paulo, tomar a dianteira 

desse processo. É nisso que nós estamos trabalhando, é nisso que nós acreditamos do 

ponto de vista do CONSEA e da Secretaria da Agricultura. Temos os nossos problemas 

que são muitos, mas vamos lutar o possível para que isso aconteça. Muito obrigado. 

 

Aplausos. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Deputado Simão Pedro, relator 

está satisfeito? Podemos seguir? 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT - Só queria saber se o Dr. Sinésio poderia nos 

informar, eu vi que o Governo, o novo Governo está devolvendo o CONSEA à 

A população mais carente acaba tendo acesso a alimentos com alto poder 

calórico e muito pouca contribuição em termos nutricionais porque eles são mais 

baratos, está certo? E acabam chegando lá na população e com o acesso ela prefere 

comprar um pacotinho de salgadinho “x”, “y”, “z” e dar para o filho do que comprar um 

cacho de banana ou laranja. Ah. Porque é mais caro! Sim, porque as frutas e verduras e 

legumes chegam mais caro lá na ponta e aí é um problema de acessibilidade, é um 

problema de abastecimento que daí me leva a dizer que o nosso sistema de 

abastecimento está aquém do necessário. 

Nós temos que melhorar a acessibilidade e melhorar a Educação Alimentar. 

Nesse sentido é que nós estamos trabalhando na Secretaria da Agricultura, estamos 

tentando reverter dentro da própria instituição esta visão da agricultura, pensar o 

Sistema Agroalimentar como um todo, fazer com que as pessoas pensem no 

agriconsumo. Já treinamos aí 52 mil pessoas, 52 mil crianças aqui na capital. Foi um 

projeto piloto que nós fizemos com as EMEIs, foram 52 mil crianças aqui na Capital 

somente. Fomos para 357 municípios e treinamos multiplicadores, chegamos a uma 

quantidade muito grande de multiplicadores de prefeituras que agora estão mandando 

projetos para a gente, que estão trabalhando neste sentido.  

Enfim, nós precisamos fazer um trabalho no nosso ponto de vista, se eu tivesse 

que resumir a minha fala para não me estender demais, eu diria o seguinte, nós temos 

que fazer um esforço, este trabalho não é para uma pessoa, para uma Secretaria, para um 

Governo, para um Poder. Isso é uma cruzada cívica que temos que fazer. 

Nós temos que fazer um envolvimento das áreas de comunicação, da iniciativa 

privada, as empresas. No Exterior nós já temos um avanço uto grande nesse sentido. A 

gente sempre mira muito os nossos irmãos do Norte lá, os Estados Unidos. Não é à toa, 

tem muito dinheiro, aparece demais e tal. A gente sempre pensa nos Estados Unidos, 

mas a própria Europa também. 

Nos Estados Unidos a Michele Obama já deu de cara o sinal que ela iria 

trabalhar com isso fazendo uma horta lá na Casa Branca. Sinalizou, é um sinal. Claro 

que aquela horta não vai resolver nem o restaurante da Casa Branca, propriamente dito, 

mas é um sinal e ela vem trabalhando muito nessa questão da mudança de 

comportamento porque lá já se identificou com maior clareza que se não trabalharmos 

Educação Alimentar, se nós não evitarmos que as pessoas fiquem doentes, o Sistema de 

Saúde arrebenta. 

Lá o Obama teve um problemão para aprovar o Plano de Saúde dele por conta 

disso. Dentre ouras coisas, tem guerras e outras coisas, mas isso tem um peso muito 

importante no orçamento. No nosso caso nós estamos falando, ah! Vamos criar a CPMF 

de novo para tapar o buraco da Saúde. Ah! Criar CPMF? Alguém fez a conta? Nós 

fizemos.  

A última vez que foi arrecadada CPMF, foram arrecadados 37 bilhões de reais, 

foi no ano 2002, uma coisa assim. Foram 37 bilhões de reais. Nós temos uma pesquisa 

feita pela Nestlé Internacional que está preocupadíssima em mudar a sua linha de 

produção, tirar a gordura trans, tirar mais açúcar, enfim, porque ela está vendo que isso 

é uma onda crescente que ela vai perder Mercado se ela não se adaptar a essa nova 

realidade. É uma onda mundial buscando uma alimentação mais saudável. 

Mas esta pesquisa que ela fez, ela calcula que no Brasil nós vamos gastar nos 

próximos cinco anos, inclusive esse, duzentos bilhões de dólares para cuidar de doenças 

crônicas não transmissíveis. Traduzindo isso em reais e comparando um com o outro, 

seria mais ou menos 50 bilhões de dólares por ano para tratar de doenças crônicas não 

Transmissíveis. 

Cinqüenta bilhões de reais por ano dão aproximadamente duas CPMF que foi 

arrecadada pela última vez em 37 bilhões de reais e o que nós vamos gastar para cuidar 

de doenças crônicas não transmissíveis são 50 bilhões de dólares vezes 1.7 dá o que? Dá 

87 milhões e 500 mil reais, bilhões. 

Então são 87 bilhões que nós vamos gastar com doenças crônicas não 

transmissíveis e a CPMF que é colocada como a solução para o problema da Saúde por 

algumas pessoas, não por todo mundo, arrecadou no máximo 37 bilhões. Ora, então é 

muito, mas muito, infinitamente mais barato prevenir as doenças Crônicas não 

transmissíveis com educação alimentar. 

Esse projeto que nós elaboramos o ano passado veio de uma forma até forçada. 

O Deputado Simão Pedro até acompanhou um pouco essa nossa briga, porque falta o 

recurso para o CONSEA, falta recurso para essa visão do agriconsumo. 
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Gabinete ou da Casa Civil para que não seja visto como um problema, ah, tem que ter 

porque senão o Governo Federal, etc., não pode. Tem que ter um, esse é um tema que 

interessa a toda sociedade, um problema que passa pela Educação, reeducação 

alimentar. 

Nós temos centros de pesquisas, nós vamos ouvir hoje a tarde os professores da 

Unicamp, então nós temos programas interessantíssimos nessa área que precisam ter 

orçamento, mas obrigado. Parabéns pelo trabalho  

O SR. SINÉSIO JORGE – Deputado, eu queria aproveitar aqui, mesmo já 

tendo encerrado, dizer que para a gente é uma satisfação ter o senhor do nosso lado, 

deputado, porque uma pessoa absolutamente centrada nessa questão de uma forma 

muito lúcida e para nós, esse trabalho que o senhor faz, as conversas que nós temos tido 

e essa disposição e aí, se a idéia é chegar ao Governador que o CONSEA deva ir para 

outro lugar, para mim, enquanto Secretário Executivo tenho este mesmo entendimento. 

Mesmo estando na Secretaria da Agricultura, ele te que ter transversalidade. 

Esse projeto que fizemos na Capital, envolveu a Secretaria da Saúde, Secretaria da 

Educação e Secretaria da Agricultura, pelo menos essas três. Ah, e o Fundo Social de 

Solidariedade, evidentemente, aqui do Estado. Foi muito bem e não há outra forma. 

Tem que haver transversalidade, não dá para tratar a questão da educação alimentar 

como sendo uma questão exclusivamente da Agricultura. 

É uma questão cultural e aí, Deputado, a ajuda que o senhor nos tem dado 

merece realmente um grande agradecimento, o senhor é companheiro nosso nesse 

debate. A gente se sente muito bem quando está discutindo com o pessoal da 

alimentação saudável aqui da Assembleia. A gente percebe que existe um pensamento 

já formado, bem organizado e nós precisamos fazer com que isso extrapole a Casa e 

vamos para a Sociedade, não é Deputado. Muito obrigado, viu Deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Agradecemos ao Dr. Sinésio, 

muito obrigado pelo acréscimo, e um acréscimo de qualidade a essa CPI e esta CPI se 

coloca à disposição para mais informações. Nosso relator Simão Pedro com certeza 

buscará mais informações, mais itens para que a gente possa fazer um relatório final, 

para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Obrigado Dr. Sinésio. 

 

O SR. SINÉSIO JORGE – Eu agradeço a oportunidade e contamos com isso. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –   Nós vamos ouvir a Dra. Isabel 

de Lelis Andrade Morais, Diretora Técnica da Divisão de Produtos do Centro de 

Vigilância Sanitária, representando a Dra. Maria Cristina, Diretora Técnica do Centro 

de Vigilância Sanitária e o Dr. Willian César Latorre, Diretor da Área de Alimentos do 

Centro de Vigilância Sanitária, CVS – São Paulo. Fiquem por favor, à vontade ou em 

pé, da forma que preferirem. Nós vamos exatamente, nós temos a Dra. Vera Maria de 

Holanda que está aqui e agente pediria até, que a gente gostaria de ouvir a todos antes 

que pudéssemos sair e retornar depois do almoço onde temos outros convidados.  

Então, se a gente puder, sem perder as informações, sem perder com certeza a 

qualidade, mas com muita objetividade para que a gente possa dividir esse espaço e esse 

tempo e encerrarmos essa primeira parte da CPI nesta parte da manhã. 

Essa Presidência agradece desde então. Fiquem a vontade Dra. Isabel e o Dr. 

Willian. 

 

A SRA. ISABEL DE LELIS ANDRADE MORAIS – Bom dia a todos! Eu sou 

a Isabel de Lelis, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde e gostaria de agradecer a 

oportunidade de estar aqui com os senhores, um tema tão relevante e podendo 

apresentar os trabalhos do Centro de Vigilância Sanitária que por ter essa abrangência, 

acho que tem várias interfaces com as propostas que estão sendo aqui elaboradas. 

O Centro de Vigilância Sanitária é dirigido pela Dra. Maria Cristina Megid a 

quem eu represento. Ele é um órgão da Coordenadoria de Controle de Doenças que na 

sigla nós chamamos CCD, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde. 

A Coordenadoria de Controle de Doenças envolve as estruturas já mencionadas 

na apresentação anterior como o Centro de Vigilância Epidemiológica, o CEREST, 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, tirando da Secretaria da 

Agricultura, o Senhor tem essa informação? 

 

O SR. SINÉSIO JORGE - A informação que nós temos é que somente está 

passando para lá o Viva Leite e o Bom Prato. O CONSEA permanece na Secretaria da 

Agricultura. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – O Conselho, a estrutura do Conselho  

 

O SR. SINÉSIO JORGE - Permanece na Secretaria da Agricultura. Até hoje eu 

estou trabalhando com essa hipótese inclusive. Hoje eu tive uma conversa com o 

Secretário que é o Presidente, falando em uma reformulação do CONSEA, fazer o 

CONSEA muito mais atuante do que foi no, nestes últimos anos foi péssimo. Se eu 

tivesse que dar uma nota da atuação do CONSEA da qual eu sou Secretário Executivo, 

eu daria uma nota bem baixa. Foi muito ruim a atuação do CONSEA por conta dessas 

dificuldades de cultura mesmo. 

O senhor já acompanhou de perto, sempre temos uma dificuldade. Não, mas não 

é isso, não é fome, mas o CONSEA é muito mais amplo do que isso. O CONSEA tem 

que tratar questões desde a produção até o consumo final, não é uma partezinha. Mas 

era uma visão ainda que a gente precisa renovar. A nossa idéia agora é fazer com que o 

CONSEA, e o Secretário concorda com isso, que o CONSEA agora tome uma nova 

postura, uma postura mais de comunicação rápida. 

Ao invés daquelas reuniões e reuniões, abrir, usar os nossos instrumentos de 

informática, fazer comunidades de conversas pela internet, reuniões que possam ser 

feitas por chats ou mesmo o facebook, enfim, ter uma comunicação muito mais rápida e 

a partir, pegar o CESAN que é o nosso Centro de Segurança Alimentar e Nutricional, 

fazer com que ele se torne um Centro de Informações sobre esta questão de educação 

alimentar. E as pessoas que quiserem ter acesso, terão via, de preferência via internet ou 

pela informática. A idéia é fazer isso com o CONSEA, mas a notícia que temos é que 

permanece na Secretaria da Agricultura e com este novo perfil, mais dinâmico. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Eu vou fazer chegar uma 

sugestão ao Governador. Acho que até poderia constar no nosso relatório, que o 

CONSEA se abrigasse ou na Secretaria da Casa Civil ou no próprio Gabinete como era 

no tempo do Governo serra, não é? Porque o Governador Serra que jogou para o 

CONSEA, parece que era como um estorvo assim, jogou lá para o, foi para a promoção 

social. 

O SR. SINÉSIO JORGE – Foi lá para a promoção social e lá o Secretário 

também não quis e jogou para a Agricultura. E nós quisemos e pegamos com as duas 

mãos. 

 

O SR.  SIMÃO PEDRO – PT - Sabe porque? Porque tem que ter 

transversalidade. Por exemplo, quando a gente fala em segurança Alimentar, nós 

estamos falando em Educação, de Saúde, de produção de alimentos, Esportes. Não pode 

ficar em uma Secretaria, é uma concepção errada. E a outra coisa eu concordo com o 

senhor, Sr, Sinésio, a respeito dos problemas de que tem que ter uma prevenção porque 

de fato os gastos com doenças crônicas ou derivadas dos problemas alimentares são 

muito altos, não é?  

E também vou ver se faço chegar ao Governador a necessidade de regulamentar 

uma lei que nós aprovamos, foi sancionada pelo Governador Geraldo Alckmin, mas não 

regulamentada ainda, que é o Programa de Combate à Obesidade e Sobre peso que, nós 

vimos aí que a Secretaria de Educação está negando contratar professores com 

problemas de sobrepeso, o que é um absurdo não é? 

Parece que o Sindicato dos Professores já tomou as providências e a Justiça está 

revertendo essa decisão absurda, mas o próprio Estado não tem programa, não tem 

política para isso. Reconhece que é um problema de saúde pública, está virando 

epidemia, mas não toma providências, não é? 

Quer dizer, não adianta falar, reconhecer, tem que ter política para isso, não é?  

E, bom, vamos tentar se, espero não é, que o CONSEA seja reestruturado, que haja essa 

abertura ara as pessoas, a sociedade civil participar e que seja estruturada no âmbito do 
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Mas no âmbito estadual este programa já foi pensado para dar transparência e 

termos dados acumulados de forma a termos objetividade na demonstração deste 

controle existente e do trabalho de todo este Sistema Estadual de Vigilância Sanitária. 

O Programa Paulista de Análise Fiscal de Alimentos existe no Estado de São 

Paulo desde a década de 90. Aqui a gente registrou 99, mas teve trabalhos já iniciados 

no ano de 1998 com grande número de colheita de amostras executados pelos 

municípios e direcionado ao nosso Laboratório de Saúde Pública que é o Instituto 

Adolfo Lutz, e seus laboratórios regionais. Então é um trabalho muito conjunto e ele se 

estende. 

A gente tem hoje um acumulado de uma série histórica, estamos próximos de 15 

anos de trabalho passando por um volume grande de coletas. Nós já chegamos a realizar 

em torno de 1500 coletas de amostras dentro de um Programa paulista que tiveram 

vários recortes. Teve momentos que ele aconteceu de forma anual, outras de forma 

bianual como está registrado aí e hoje a gente já associou a ação de inspeção com a ação 

de coleta para que a ação de manipulação também seja olhado do ponto de vista 

sanitário e a gente tem também aí um grande acumulado de inspeção. 

Neste trabalho ao longo destes anos a gente já colheu mais de seis mil amostras, 

em torno de quase seis mil amostras de produtos, alimentos e hoje já estamos perto de 

1500 inspeções associadas ao Programa. 

 

O SR. – Vocês monitoram a qualidade de alimentos do comércio, ou seja, de 

estabelecimentos 

 

A SRA. ISABEL DE LELIS ANDRADE MORAIS – No comércio. 

 

O SR. – A produção na agricultura, não? 

 

A SRA. ISABEL DE LELIS ANDRADE MORAIS – No comércio, na 

agricultura não, mas o alimento in natura sim. A presença da fruta, do legume dentro da, 

aí no caso especificamente com enfoque de controle de agrotóxicos hoje, nas últimas 

versões do Programa Paulista 2009, a gente teve a alface minimamente processada aí 

para ver a qualidade sanitária mesmo do processamento do alimento, mas uma grande 

parte é o produto industrializado. E tanto da cadeia oriunda de indústrias controladas 

pelo setor de saúde como pelo setor da agricultura. 

A indústria de carnes, frios, todas passando por este processo porque a legislação 

como foi aqui trazida na explanação anterior, ela hoje divide a atribuição do controle e 

fiscalização do comércio de alimentos entre Saúde e Agricultura. Então hoje a 

Agricultura tem a competência legal de controlar frigoríficos e todo o processo de 

cultivo e também a industrialização de alguns produtos como os refrigerantes, sucos e 

bebidas, e a saúde de outros alimentos. 

Esta nossa conformação de legislação divide as atribuições, mas o comércio é 

uma competência da Saúde, essa é uma característica do Programa Paulista que lhe 

permite monitorar produtos tanto oriundos da cadeia produtiva que já está regulada pela 

Saúde como da Agricultura e aí se estende para produtos de laticínios e produtos 

cárneos também. 

Então este gráfico é para ilustrar essas duas linhas, a linha de baixo já trabalha o 

número de inspeções que foram avançando ao longo dos anos em que o Programa foi se 

estabelecendo. 

Um pouco para falar deste Programa, porque é uma forma, uma oportunidade de 

demonstrar para os senhores este olhar, partilhar com os senhores o olhar que nós 

acumulamos com esta série histórica quando o Programa nasceu e desde 1995 ele já 

evoluiu muito, mas queremos registrar aqui que sempre ele teve cunho municipal. As 

colheitas de amostras são realizadas pela Vigilância Sanitária do Município, é um 

processo administrativo clássico de vigilância sanitária, colheita de análise fiscal não é 

uma análise de orientação. Ela segue todo o rito administrativo, então é um processo 

trabalhoso. 

Tem o rito da coleta, o prazo da análise, o contraditório assegurado todo em lei e 

isso prevê notificação do fabricante, do detentor, a continuidade do processo 

A gente pode avançar aqui. A missão do Centro de Vigilância Sanitária é uma 

missão de prevenção e promoção da Saúde, isso com base já no que está estabelecida na 

própria Constituição Federal, nas bases que regulamenta a Constituição, a nossa Lei 

8080. Então a missão está totalmente focada na promoção, prevenção da Saúde. 

E nele se estende produtos, prestação de serviços, saúde do trabalhador e o meio 

ambiente. A interface é grande, inclusive com tudo que já nos foi colocado aqui pela 

manhã. 

As ações e competências do Centro de Vigilância Sanitária, a gente achou 

importante resgatar aqui para os senhores, porque é um órgão que tem a finalidade de 

coordenar o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, e nesse sentido nós trabalhamos 

muito próximo das nossas regionais e estaduais que permeiam o Estado e das 

Vigilâncias Sanitárias de municípios. E sempre há a proposta de agir como Sistema para 

otimizar os recursos existentes e trabalhar as estratégias, o plano de ação, as normas, a 

capacitação da equipe até a divulgação de informações e a ação de esclarecimento à 

população. Esse trabalho é todo efetuado em conjunto. 

Desta maneira eu gostaria de destacar que temos 28 grupos de Vigilância 

Sanitária em torno do Estado e cada um tem uma cota específica de municípios 

abrangendo aí os 645 municípios. E é importante destacar que tudo isto está sendo 

trabalhado, o Plano de Ação de Vigilância Sanitária é feito em conjunto com as 

estratégias de cada município. 

Dentro do Centro de Vigilância Sanitária nós temos quatro áreas técnicas, a Área 

de Saúde de Ação Sobre o Meio Ambiente, a Área de Serviços de Saúde, a Divisão de 

Vigilância Sanitária de Saúde do Trabalhador e Área Técnica de Produto. 

Então o Centro de Vigilância Sanitária faz muita interface com as propostas aqui 

apresentadas. A questão do uso seguro da proteção ocupacional, do controle do Meio 

Ambiente, proteção de áreas contaminadas, mas o nosso enfoque hoje é bem direto em 

relação a produtos com ênfase em alimentos. 

Na Divisão de Produtos, nós trabalhamos uma gama grande de produtos que vai 

desde os alimentos aos medicamentos, os cosméticos, os produtos para a saúde, os 

produtos saneantes que também envolvem os produtos agrotóxicos destinado ao 

controle domiciliar. 

Dentro da nossa missão de controlar o risco sanitário, a cadeia de produtos, ela 

trabalha com a fabricação e a importação, a rede de distribuição e armazenamento até 

chegar ao consumidor. Todas as etapas do processo de produção e consumo. 

As ações clássicas de Vigilância Sanitária sempre enfocaram as análises e as 

inspeções. Hoje a nossa grande tendência é a vigilância pós-comercialização. Nesse 

marco que antecede a vigilância pós-comercialização que são as inspeções e as análises, 

nós controlamos o universo de estabelecimentos produtores e distribuidores, dentre eles 

os de alimentos. Tem as inspeções de certificação em boas práticas de fabricação e uma 

ênfase para os programas de análise fiscal. 

Um trabalho que eu acho interessante apresentar para vocês é o Programa 

Paulista de Análise Fiscal de Alimentos. Se trabalha muito hoje a questão da 

notificação, das reações diversas a produtos e os desvios de qualidade e eles hoje são os 

grandes indicadores e retroalimentam esta cadeia que controla a produção com vistas a 

consumo de produtos com qualidade, segurança e eficácia. 

Dentro das estratégias na Área de Produtos, o foco aqui hoje é o controle do 

risco sanitário de alimentos. O grupo de alimentos como todos os outros grupos técnicos 

da Divisão de Produtos trabalham no sentido de estabelecer diretrizes e estratégias para 

a Vigilância Sanitária de Alimentos no Estado. E aí é em conjunto com as Vigilâncias 

Municipais, se ouve muito e as propostas são para organizar todas as ações do Sistema. 

Então temos as normas técnicas, os roteiros de inspeção, as demandas que nós 

fazemos todas estas interfaces com a sociedade, Poder Judiciário, Promotoria Pública, 

Sociedade Civil e os outros órgãos das esferas de Governo. 

No Centro de Vigilância Sanitária a gente faz muita interface do âmbito federal 

com o municipal para que isso tudo possa fluir de forma bastante trabalhada, organizada 

e otimizada. Os recursos humanos são sempre poucos. 

Nesse sentido o Centro de Vigilância Sanitária sempre trabalhou a análise fiscal 

de alimentos e o comércio de alimentos é uma atividade que há muito está delegada ao 

município. Ela é própria da esfera municipal. O comércio de alimentos é do controle 

municipal, é a Vigilância Sanitária do município que faz este controle sanitário do 

estabelecimento e monitora os produtos ali comercializados. 
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cárneos. O Willian até pode destacar de forma melhor, mas o Programa Paulista sempre 

tentou integrar, porque com esta possibilidade de permear o Estado, fazer este trabalho 

conjunto com o município de integrar todas as prioridades nacionais e as preocupações 

do país em termos de alimentos. 

Um recorte que a gente quer fazer aqui e trouxemos para vocês na expectativa de 

que seria a pauta, seria a análise de resíduos de agrotóxicos, isto sempre esteve 

embutido no Programa Paulista. A gente fez aqui uma tabela resumo para ser o mais 

objetivo possível na apresentação. Desde o ano 2002 em que o, PARA, enquanto o 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos da ANVISA está 

formalmente estabelecido em 2003, apesar de já ter o seu início em 2001, então aí é bem 

sincronizado para iniciativa nacional. No início, em 2002 já aconteceu a análise de 

arroz, feijão e o leite. Já se verificava resíduos de pesticidas nesses produtos. 

No período de 2003 e 2004 as culturas já são maiores, já aparece aí, laranja, 

morango, tomate, mamão, com frutas, o pimentão. Nesse trabalho no período de 2003 e 

2004 o Programa Paulista teve o diferencial em manter em sincronia com o que a gente 

já vinha trabalhando com os municípios, esses procedimentos e essas colheitas foram 

fiscais. O procedimento foi de análise fiscal e condenou estes produtos do ponto de vista 

administrativo. 

Então os produtos eram coletados e interditados no comércio, de modo que não 

fossem consumidos até o resultado. Se exigiu do Programa muita eficácia, resultados 

ágeis, uma sincronia muito grande entre a colheita, a análise, o laudo e o resultado 

chegando para o comércio de modo que aquela quantidade de alimentos que estavam 

sob interdito, vocês estão vendo, são alimentos perecíveis, então se trabalhou os laudos 

aí em torno de 24/48 horas. Conseguiu-se e se teve, nesse caso chegou-se a amostras 

insatisfatórias, teve realmente inutilização de produto e o comércio foi penalizado. 

A ação administrativa sanitária por ser um laudo fiscal, chegou ao Comércio. O 

comércio foi penalizado, perdeu as suas partidas expostas, não chegou ao produtor, mas 

o comércio também teve oportunidade de selecionar os seus produtores diante dos 

resultados insatisfatórios. Esse é um diferencial, o Programa Paulista sempre teve a 

preocupação de manter o seu padrão, é um Programa Paulista de Análise Fiscal, então 

mesmo o resíduo de agrotóxicos a gente se esforçou muito no sentido de manter esta 

característica do Programa e foi um diferencial até, em relação aos trabalhos realizados 

no âmbito nacional que muito tem permitido o conhecimento e um diagnóstico do 

problema que é bastante complexo. 

Mas a nossa contribuição, entendo e cabe destacar aqui aos senhores, foi esta, de 

ter mantido esta característica fiscal, então o volume de amostras um pouco mais 

modesto, mas precisou de um trabalho bastante ajustado, bem harmonizado entre os 

diversos atores para a gente conseguir chegar neste resultado. 

No período de 2005 e 2006, embora a gente não tenha resultado insatisfatório, 

também foram análises fiscais, aqui a gente já não fez interdição cautelar de início, mas 

foi colhido em amostra única para já permitir análise na presença do perito e ser 

assegurado o direito ao contraditório. Então também foi mantido esse processo de 

análise fiscal. Aí a gente já não encontrou resultados insatisfatórios. 

Sempre o nosso parceiro na análise de resíduos de agrotóxicos foi o Instituto 

Adolfo Lutz. Teve um período, acho que no primeiro período, depois o Willian pode 

nos ajudar melhor, em que a gente cooperou mandando produtos para outros 

laboratórios nacionais, mas ele dependia de um recurso extra assegurado para fazer esta 

movimentação da amostra ao longo do país e de produtos que são perecíveis, então a 

gente centralizou o enfoque do Programa no nosso Laboratório de Saúde Pública pela 

proximidade e com a possibilidade de fazer a análise fiscal. 

Aqui a gente tem os últimos anos do Programa, teve-se um momento em que o 

Programa parou e aí teve necessidade de adequação laboratorial, realmente nós não 

temos colheita nesse período de 2007 e 2008 em relação à análise de resíduos de 

agrotóxicos. O Programa esse ano trabalhou intensamente com leite, palmito, farinhas 

no período de 2007 e 2008. A presença do ferro nas farinhas tanto de trigo como de 

milho, o fubá, por conta aí também, já de um enfoque nutricional, mas nesse período a 

gente não trabalhou resíduos de agrotóxicos por uma limitação metodológica mesmo de 

equipamento, de presença da instituição. 

No ano de 2009 nós resgatamos as conversas com a ANVISA, tivemos as 

presenças dos Diretores do Programa do PARA no Centro de Vigilância Sanitária e no 

Instituto Adolfo Lutz no sentido de São Paulo participar de forma mais ativa no 

Programa de Resíduos e ficou decidido de comum acordo com o órgão federal que nós 

administrativo e o município envolvido e partilhando, por isso a importância da gente 

quere resgatar aqui. Ele é um trabalho conjunto de um esforço conjunto no Sistema 

Estadual de Vigilância Sanitária. 

Nós conseguimos, temos uma evolução a partir de 2002 que foi o Sistema 

Informatizado aonde os dados da colheita já são lançados on line pelo município que 

colhe. Isso foi um avanço porque do Centro de Vigilância Sanitária a gente já consegue 

monitorar desde o momento em que você propõe um grupo de produtos para serem 

analisados, o que está sendo colhido para você trabalhar no universo do Comércio 

Estadual sem repetição de mesma marca e mesmo lote, tem uma abrangência, uma 

diversidade melhor que a pessoa pode consultar a base de dados e verificar o que já foi 

colhido por seu colega e trabalhar um produto da mesma categoria, mas de outra marca, 

de outra região produtora no Estado e aí melhora a diversidade da amostra. 

No período de 2003 a 2008 a gente trabalhou a lógica de produtos bienais, outra 

vantagem como, você trabalha como um corpo estadual que a colheita não é realizada 

dentro do Centro de Vigilância Sanitária, o município está realizando e a gente trabalha 

hoje em torno do Programa Paulista quase uma centena de municípios envolvidos neste 

processo. A gente já chegou ater quase 200, acho que 170 municípios participando, hoje 

a gente trabalha com uma centena. 

Então a importância do rito administrativo ser seguido para que se o produto que 

estava inadequado ele não ter o consumo acontecido, o lote ter sido condenado, retirado 

de comércio, todo o rito administrativo sanitário é permitido e você tem que 

rigorosamente cumprir esse espaço. Então nós padronizamos, fizemos Portaria 

desenvolvendo bem a ação municipal para ter essa garantia de que o processo 

administrativo seja consolidado. 

O nosso último período vivido que a gente agora tem para 2011 uma proposta, a 

gente trabalhou o ano de 2009 e não na forma bienal, mas como programa anual, 2010 

também e a intensificação da inspeção que é o problema do controle sanitário no 

momento em que o alimento está sendo manipulado, preparado no restaurante, na 

churrascaria, na pizzaria e a tendência hoje pelos programas anuais é você trabalhar com 

o enfoque epidemiológico. 

Então este perfil epidemiológico que foi trazido aqui das doenças crônicas, o 

problema de consumo excessivo de açúcar, gorduras trans, sódio foi pensado e 

traduzido pelo Programa Paulista dentro de análise do teor desses componentes nos 

alimentos industrializados, no sentido de verificar primeiro se o produto está declarando 

aquilo que contem ou não, se o consumidor está tendo acesso a essa informação, onde 

ele está sendo excessivo e foram esses dados que subsidiaram as informações inclusive 

apresentadas pela ANVISA no final do ano passado, porque conseguimos acumular em 

um número de amostras com este enfoque. 

Nem sempre o produto industrializado, às vezes você pensa que está 

consumindo carboidrato, ele tem uma quantidade excessiva de gorduras e nem sempre o 

consumidor está ciente disso. 

O Programa Paulista sempre teve esta preocupação de ao compor as categorias 

de alimentos, verificar os problemas sanitários existentes, a questão do risco. Então 

sempre se trabalhou produtos vitais como leite que é sempre consumido pela população, 

problema do palmito que anda tem o problema da clandestinidade da extração 

ambiental, os problemas do risco da presença da (ininteligível) nos derivados de 

amendoim e doces. Então sempre se teve, mesclando dentro do programa, os principais 

problemas para termos um alimento com qualidade que vai garantir o acesso à 

população, a esse alimento com qualidade, esse alimento que tenha de fato uma 

segurança até para ser consumido do ponto de vista sanitário. 

Trabalhou-se também, acho que outra preocupação nessa tendência que a gente 

quer destacar é, dentro do Programa Estadual sempre tivemos a preocupação de 

enquadrar os Programas Federais. Então as preocupações nacionais como, por exemplo, 

iodo no sal, então a questão da iodação do sal sempre trabalhamos esses programas 

federais embutidos em amostras dentro do panorama de construção do Programa 

Paulista. 

A questão do sal, a questão da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes, conhecida como NBCAL. Esses alimentos para a primeira 

infância que foi todo um empenho federal, também uma legislação aprovada nacional. 

Então se olhou a rotulagem desses alimentos, se colocou esse projeto de análise dentro 

do Programa Paulista. O PREBAF que foi outro Programa voltado a produtos com a 

presença, de verificar a presença de bactérias e antibióticos no frango, nos produtos 
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O de 2009 nós realmente, a princípio a idéia do Programa Paulista era até 

publicar em Diário Oficial esses resultados e no início a gente fez isso. E nos últimos 

anos nós temos essa fragilidade na divulgação por conta mesmo de dificuldades 

operacionais, vamos dizer assim, internas, de pessoal, estrutura, ma a idéia é de que o de 

2009 já está praticamente concluído e deve estar indo para o site brevemente, está 

terminado as revisões e o de 2008 também. 

O de 2010 a gente ainda precisa de um tempo, acho que vai mais aí um período 

para a gente 

 

O SR. SIMÂO PEDRO - PT – Eu fiz essa questão, Presidente, porque eu acho 

que se é uma ação do Estado, por exemplo, é importante saber onde que foi, qual o 

resultado, qual a empresa, a propriedade que foi investigada, analisada. Agora me 

chama muito a atenção Dra. Isabel, por exemplo, o nosso amigo que fez a primeira 

exposição aqui, o Dr. José Prado, ele disse que, me chamou a atenção o seguinte, que o 

Sistema Nacional, o SINAN, em 2007, registrou notificação de 749 casos de 

contaminação por agrotóxicos no Estado de São Paulo. 

O SINITOX em 2006 registrou 5842 casos de intoxicação com agrotóxicos 

agudas no Estado de São Paulo. Me impressiona como não há uma conexão entre o 

trabalho da Vigilância Sanitária no Estado, pelo menos em termos dos resultados com 

estes dados colhidos por outros sistemas. Não seria interessante que houvesse uma 

integração, uma sintonia, por exemplo, de a Vigilância Sanitária perceber onde está 

acontecendo estas ocorrências de contaminação por agrotóxicos e aí sim, fazer lá uma 

análise, um estudo. 

A impressão que eu tenho é que a Vigilância está muito desaparelhada pelo que 

a senhora me informa dificuldades técnicas. Eu queria perguntar como é que a 

Vigilância está organizada em termos de pessoal, qual o orçamento que tem e como ela 

está organizada no Estado para dar conta desses problemas todos.  

 

A SRA. ISABEL DE LELIS ANDRADE MORAIS – Eu é que acho que não 

tenho condições de dar conta de responder esta pergunta, mas a Vigilância Sanitária no 

Estado, realmente em termos de funcionários estaduais, de equipe, nós estamos em um 

grupo bastante reduzido. O que a gente conta é ir para dar conta de uma tarefa que é 

extremamente ampla, é a parceria com os atores municipais. 

Então a gente tenta afazer um trabalho muito próximo do município e trabalhar 

este esforço de uma forma conjunta, congregada desta forma, usar sistemas de 

informação para tentar agrupar o dado e quanto a esta distância que o senhor enxergou, 

a gente fez um recorte aqui em relação a resíduo no alimento e isto está muito focado à 

cultura colhida e à metodologia que o Instituto Adolfo Lutz desenvolveu para algumas 

culturas, a gente focou mais para a colheita de algumas culturas. 

Eu acho que esta questão que o senhor trás tem algumas coisas que a gente vem 

discutindo, a gente precisaria ter informações acho que para ter um desenho mais 

efetivo em um panorama mais amplo enquanto Saúde, é o que se produz, onde se 

produz, o que se usa para tratar cada cultura, para podermos começar unir essas 

informações e fazer outro desenho de colheita. 

Esses dados, SINITOX e SINAN são dados também trabalhados pelo Centro de 

Vigilância Sanitária, a gente tem outro setor lá que não chega a ser uma divisão técnica 

que a gente chama de SETOX. Esse SETOX que é também bem pequeno dentro do 

Centro de Vigilância Sanitária, mas ele faz a interlocução com os Centros que o 

pesquisador aqui mencionou o Dr. José Prado, que são esses Centros de Controle de 

Intoxicação que faz a parte assistencial. 

O que se tem trabalhado é capacitação para que você tenha um interlocutor 

municipal do problema de agrotóxicos em cada região, porque hoje o grande impacto no 

Estado de São Paulo, a produção do canavieiro que são grades lavouras e existe um 

Programa específico de saúde do trabalhador voltado para o trabalhador canavieiro e 

nesse sentido estão se construindo as interfaces. 

Agora, a fonte de informação, eu acho que foi colocado por ele aqui, é muito 

truncada. A intoxicação entra tanto pelo SINAN-NET como ela entra pelo próprio 

Centro de Controle de Intoxicação na hora que ele dá assistência. Ele tem sistemas 

próprios que acho até que o que ele alimenta, SINITOX. Então as fontes, a informação 

da intoxicação em agrotóxicos é hoje uma árvore, é bem grande. Você recebe 

continuaríamos mantendo as análises fiscais com o Instituto Adolfo Lutz e a limitação 

está aí dada às limitações de metodologia e de equipamento do laboratório. 

Então, acho que este foi a nossa história, se decidiu naquele momento de comum 

acordo com o órgão federal que a nossa contribuição continuaria sendo com este 

diferencial e nós também não observamos resultados insatisfatórios nesse período de 

2009.  

O Programa Paulista de 2010 que encerrou agora no mês de dezembro já teve 

um problema apesar do número de amostra ser bastante restrito, mas se manteve a 

análise de resíduos de agrotóxico também e a idéia é agora fazer os desenhos para 2011 

contemplando as necessidades, como melhorarmos, aprimorarmos o processo de 

trabalho. Hoje os nossos dados são trabalhados em conjunto com o Instituto Adolfo 

Lutz que passam estes dados para a nossa base de dados. 

A gente teve também certa dificuldade que a ANVISA criou o sistema de 

informação no ano de 2009 e nós já tínhamos todos os municípios em alimentar esta 

base de dados, então foi a história. Nós construímos juntos este trabalho com os 

municípios, já tínhamos um sistema de informação, hoje a ANVISA tem um Sistema de 

Informação específico para a análise de resíduos de agrotóxicos da qual nós não 

colocamos o município ainda alimentando. 

Mas acho que são assuntos que podem ser discutidos e aprimorados. Nós 

iniciamos estas conversas com a ANVISA no ano de 2009 quando ela estava em fase de 

teste do seu sistema de informação e de uma forma resumida, bastante resumida, nós 

tentamos trazer aqui para vocês o que foi o esforço do Centro de Vigilância Sanitária, de 

fazer o olhar do monitoramento de alimentos com foco nas demandas nacionais. 

Estamos aí bem abertos às necessidades, de usar este aparelho do estado, esta nossa 

possibilidade de trabalhar de forma organizada com os municípios, para fazer as 

colheitas de amostras e monitorarmos aí os produtos. 

A gente está à disposição, eu e o Dr. Willian Latorre que coordena este trabalho, 

é o mentor destes Programas, faz as articulações com todas as áreas. Eu faço aqui uma 

fala mais ampla, mais geral representando o órgão, mas nós estamos à disposição dos 

senhores para qualquer informação e disponíveis para pensarmos juntos aquilo em que a 

gente pode contribuir na construção da segurança alimentar e do alimento seguro. 

Agradeço muito a atenção de vocês, obrigado. 

 

Aplausos. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –   Pela ordem, Deputado Simão 

Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Eu queria fazer uma pergunta à Dra. Isabel. Eu 

estava procurando aqui no site da Secretaria da Saúde, no site da Vigilância Sanitária e 

não encontrei nenhuma referência a estes estudos, essas pesquisas que vocês elaboraram 

pelo que a senhora está expondo aqui. Ou seja, não há qualquer informação pública no 

site da Secretaria, eu olhei aqui agora. Tentamos encontrar, mas não 

Então, como é que vocês 

 

A SRA. ISABEL DE LELIS ANDRADE MORAIS – Nós temos uma 

fragilidade sim, com a nossa fala de divulgação de informações, acho que no nosso site 

as informações ficam um pouco escondidas. Nós mesmos estamos tentando melhorar as 

interfaces. Na verdade nós temos uma área técnica na área de alimentos e a gente 

consegue divulgar os relatórios e nós temos na página da internet o de 2002, 2003 e 

2004 e 2005 e 2006.  

A gente tem isto na internet de uma forma escondida, mas está como área 

técnica/alimentos. Aí, se o senhor puder olhar fique a vontade, a gente mostra, mas a 

gente não tem os dados de 2009 e nem o de 2007 e 2008. Mas estas tabelas e esses 

dados com esta quantidade de dados insatisfatórios até 2005 nós temos no site. 
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presente, não chegou ainda, não é? Mas deve chegar na parte da tarde. Eu sugeri, 

Senhor Presidente, evidentemente com a concordância da Dra. Vera Mollo se não era o 

caso de suspendermos os nossos trabalhos e se ela. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – A Dra. Vera, até a gente tinha 

conversado, ela falou que seria um tanto que rápido. Se pudéssemos encerrar, Dra. 

Vera? Fica de acordo com a nossa convidada também como foi colocado pelo Deputado 

Simão Pedro. Agora, se formos perder detalhes importantes, nós colocamos para a parte 

da tarde. Aí a Doutora, vamos até porque temos um horário, já são 13 horas. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT - Precisa ver o horário dela, a minha sugestão é 

suspendermos os trabalhos para o almoço e retomamos exatamente às 14h30min. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pode ser? Pode ser. Então os 

trabalhos estão suspensos e nós retornamos então às 14h30min, isso? 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Porque temos que (ininteligível) 

depois às 16h30min temos a nossa hora. A sessão está suspensa. 

Apenas corrigindo, a sessão está encerrada e nós reabriremos outra reunião às 

14h30min, só corrigindo. 

 

*      *      * 
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informações de intoxicação de muitas fontes porque isso está muito dividido e 

pulverizado. 

Você tem tanto no relato do acidente do trabalho, como você tem via assistência, 

como você tem via SINAN-NET. Uma das preocupações inclusive da Coordenadora, 

Dra. Clélia Aranda, da CCD, é de tentar uniformizar essa linguagem dentro da própria 

Vigilância Epidemiológica que faz a investigação dos agravos com as áreas de 

notificação e tentar construir isso de uma forma mais consolidada. 

Agora, em relação a esses dados do Programa Paulista, eu acho que até o Willian 

pode passar depois de uma forma mais detalhada, nós sempre encaminhamos para essa 

nossa Área de Saúde do Trabalhador dentro do Centro de Vigilância Sanitária. Esses 

dados, pelo menos internamente nós divulgarmos para subsidiar esse trabalho porque 

eles estão em contato com a Vigilância Municipal, com o CEREST local, com o 

interlocutor de saúde do trabalhador da região e se tenta, vamos dizer, congregar. 

Eu acho que tem muito a avançar, a gente não tem essas coisas sobrepostas com 

um olhar como acho que tem que ser construído para dar conta dessa complexidade, 

mas existem algumas iniciativas já sendo feitas dentro do próprio CVS e dentro da 

Secretaria. Iniciativas assim, alguns passos já estão sendo feitos, mas é uma área que a 

gente precisaria ter mais informações, mas este é um grande Fórum para termos essas 

propostas mesmo.  

A informação da produção, o máximo, eu acho assim, o grande impacto do 

Programa, acho que o Willian também pode relatar, da vivência na época, quando o 

comércio que teve o seu estoque condenado, ele ficou aflito, ele foi atrás da sua cadeia 

produtiva, de onde estava vindo aquele produto. Ele podia escolher se comprava deste 

ou daquele. 

Agora, este olhar para você ter esse impacto, realmente precisaria trabalhar de 

uma forma mais integrada. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT - É porque eu fiz estas questões, Dra. Isabel, 

porque primeiro assim, me chamou a atenção esses resultados insatisfatórios quase 

inexistentes no Estado de São Paulo, de 2009 para cá. Em um Estado que é o maior 

produtor agrícola do Brasil, aonde o consumo de agrotóxico tem sido muito 

intensificado. Os números que nós recebemos aqui dos depoimentos anteriores ao que a 

senhora está dando, não vou dizer alarmantes, mas são muito preocupantes e então eu 

acho que nós temos rever, fazer um questionamento em relação ao Adolfo Lutz e a que 

tipo de amostra estão sendo encaminhadas para lá, porque chama a atenção essa, não 

bate, não é? É a minha impressão, não é? 

Em todo caso queria lamentar a ausência da Dra. Maria Cristina Megido, que foi 

a pessoa convidada e que não sei por qual motivo não pôde comparecer, mas eu de fato 

gostaria ainda, se a senhora pudesse enviar para esta CPI qual a estrutura da Vigilância 

Sanitária no Estado, a sua organização, orçamento. O orçamento a gente até pode ver 

aqui pela Comissão de Finanças e Orçamento. 

 

A SRA. ISABEL DE LELIS ANDRADE MORAIS – A gente tem os repasses 

federais, repasse que vai realmente para o município, fundo a fundo, é um trabalho 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT - Ok, muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Agradecemos à Dra. Isabel, 

muito, mas muito obrigado Dr. Willian. Deputado Simão Pedro, há a necessidade de 

mais algum esclarecimento do Dr. Willian? Foi satisfatório? 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT - Não, estou satisfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Está satisfeito, então, está certo. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Senhor Presidente, na parte da tarde, a partir 

das 14h30min, além do Dr. Pedro Serafim, Dr. Mohamed, temos a Dra. Shirley que está 
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A SRA. SHIRLEY APARECIDA GARCIA BERBARI – Então vamos ser 

rápidos. 

Começando a nossa fala a respeito de riscos de consumo de alimentos no Estado 

de São Paulo... 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Só corrigindo, são 15h15min, 

como me alertaram. 

 

A SRA. SHIRLEY APARECIDA GARCIA BERBARI – No meu relógio são 

15h10min. Eu falo rápido. 

Então, o alimento se deteriora – para quem não é da área técnica, por questões 

fisiológicas, que são as questões inerentes à parte química do alimento e bioquímica, e 

por questões, naturalmente, microbiológicas. 

Quando a gente fala em estragar alimentos, a gente só pensa em micro-

organismos, mas nem sempre é assim. Acontecem também reações químicas e 

bioquímicas, que estragam as nossas comidas. 

Do ponto de vista bacteriológico, microbiológico, a gente tem de considerar 

bactérias, bolores, leveduras. São os grandes grupos que vão deteriorar o nosso 

alimento. 

Quando a gente fala em conservação de alimentos pelo calor, existe uma 

característica do alimento que é o pH, que diz respeito à acidez do produto, e que divide 

os alimentos em dois grandes tipos. É um grande divisor de águas, que é o pH de quatro 

e meio. A industrialização de alimentos pelo calor, mundialmente, acontece com base 

nesse valor. Esse valor é importantíssimo para nós tecnologistas de alimentos.  

Quando falo conservação de alimentos pelo calor, estou falando de tudo que tem 

no supermercado, da caixinha, do stand-up, da lata, do vidro, do pote de vidro com 

tampa metálica. Estou falando de todos esses produtos. 

Todos os alimentos vão apresentar uma microbiota natural, eles têm micro-

organismos, todos nós temos micro-organismos, tem micro-organismo em todo lugar, 

tem no alimento também. E esses micro-organismos estão na superfície, embora, em 

partes mais externas também possam eventualmente conter formas microbianas 

variadas. 

Nas diversas etapas de obtenção de produtos crus ou processados, os alimentos 

podem ser contaminados por diferentes micro-organismos, e aí entra ambiente, 

superfície, utensílios, equipamentos e manipulação inadequada, que geralmente é o 

grande problema. 

A definição dos micro-organismos predominantes no alimento depende de 

fatores desses alimentos e das condições ambientais. Muitos dos micro-organismos são 

úteis. Sem micro-organismos nós não teríamos vinho, cerveja, uísque, bebidas 

alcoólicas, queijos, iogurtes; e outros são inúteis, que são os que a gente tenta destruir 

para evitar problemas de segurança alimentar. 

Os três grandes grupos: as bactérias, os bolores, que são os fungos e as 

leveduras, que muito ajudam na fabricação de alguns produtos. 

Do ponto de vista de grandes características de micro-organismos, a gente vai ter 

os que são deteriorantes e os que são patogênicos. Deteriorante é aquele micro-

organismo bonzinho, que estraga o produto, mas não causa problema de saúde pública. 

O patogênico é o que nem sempre estraga o alimento, mas causa problemas de saúde 

pública, então é sempre o que a gente tem de tomar cuidado. O deteriorante vai causar 

para a indústria uma injúria psicológica no consumidor, porque é aquele que vai fazer o 

produto ter aspecto de estragado, mas do ponto de vista de saúde pública ele geralmente 

é inocente. 

Então, o alimento ácido, como a fruta em conserva, pode ser alterado por fungos, 

por bactéria láctica, que cresce em pH ácido, como abacaxi, por exemplo. E por outro 

lado, um alimento como o leite, a carne, um vegetal como a alface, pode ser alterado por 

bactérias que toleram pH mais alto, perto do neutro.  

Um alimento refrigerado tem mais chance de ser alterado por bactérias que 

crescem no frio, naturalmente. E um alimento armazenado à temperatura ambiente pode 

ser alterado por micro-organismos mesófilos, que são os micro-organismos que 

geralmente causam grandes problemas de saúde pública, porque eles crescem em 

temperaturas que aqui no Brasil são ambiente, 20ºC a 45ºC. Então, desta forma, sabendo 

que tipo de característica tem o alimento, a gente vai saber qual micro-organismo o 

ataca. 

A seleção e a contaminação, a alteração dos alimentos. Além de saber que tipo 

geral de micro-organismo ataca tal tipo de alimento, é preciso conhecer de onde vêm 

esses micro-organismos, para atacar esse elemento, ou seja, conhecer as suas fontes. E 

elas são comuns a todos os tipos de alimentos, crus ou processados em qualquer 

intensidade, minimamente processado ou em conserva. Tecnicamente falando, a gente 

chama de minimamente processado aquela salada pronta para consumo que tem no 
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O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Havendo número regimental, 

declaro abertos os trabalhos da 7ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

constituída pelo Ato nº 34, de 2002, com a finalidade de investigar as ameaças à 

segurança alimentar no Estado de São Paulo. 

Nós queremos registrar e fazer um agradecimento ao digno Deputado Celso 

Giglio. Temos a presença do digno Deputado Roberto Massafera. Do digno Deputado e 

Relator desta CPI, digno Deputado Simão Pedro. E a presença também do digno 

Deputado Edmir Chedid. E a presença deste Presidente, para que possamos juntos 

encerrar este seminário de trabalho, esta reunião de trabalho. Agradecido, Deputado 

Edmir Chedid, Deputado Celso Giglio, Deputado Roberto Massafera, Deputado Simão 

Pedro. 

Nós temos a seguinte pauta. Quero solicitar à Secretária a leitura da Ata da 

reunião anterior. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Pela ordem, senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Pela ordem, tem a palavra o 

Deputado Simão Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Solicitar a suspensão da leitura da Ata, para que 

a gente possa economizar o nosso tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – É regimental, Deputado Simão 

Pedro. Está dispensada a leitura da Ata da última reunião. 

A pauta que temos é ouvir a Dra. Shirley Aparecida Garcia Berbari, 

Coordenadora do Grupo Especial de Segurança Alimentar do Instituto de Tecnologia de 

Alimentos. Ouvir o Dr. Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib, Professor Titular e Pró-

Reitor da Unicamp. Ouvir o Dr. Pedro Luiz Gonçalves Serafim da Silva, Procurador 

Regional do Trabalho e Coordenador do Fórum Nacional de Combate ao Impacto dos 

Agrotóxicos. E a Dra. Fátima Aparecida de Souza Borghi, Procuradora Regional da 

República do Ministério Público Federal. E ouvir ainda a Dra. Vera Maria de Holanda 

Mollo, Coordenadora do curso de Biomedicina da FMU. E outros assuntos de interesse 

desta CPI. 

A nossa primeira convidada, Dra. Shirley Aparecida Garcia Berbari, 

Coordenadora do Grupo Especial de Segurança Alimentar do Instituto de Tecnologia de 

Alimentos, Ital, a tomar assento nesta Mesa. 

 

A SRA. SHIRLEY APARECIDA GARCIA BERBARI – Boa tarde a todos. 

Gostaria de agradecer, em nome do Grupo Especial de Segurança Alimentar e do 

Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Ital, o convite para falarmos nesta CPI de 

Segurança Alimentar. 

O Ital, para quem não nos conhece, é um instituto da Agência Paulista de 

Tecnologia de Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo. Nós ficamos em Campinas, temos um total, entre estagiários, funcionários 

de apoio e pesquisadores, nós somos quase 500 pessoas trabalhando todo dia no Ital. O 

Ital atua em todas as áreas do conhecimento no que diz respeito à industrialização de 

alimentos, tem 47 anos e fica em Campinas e é um prazer receber quem quiser nos 

visitar. Será uma satisfação. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Agradecido, Dra. Shirley. 

Quero fazer um comunicado, não somente aos nossos palestrantes, mas a todos 

os nossos convidados, todos que estão acompanhando os nossos trabalhos, que, às 

16h30min, nós temos a Ordem do Dia nesta Casa Legislativa, o que nos obriga e obriga 

os Deputados a estarem presentes em Plenário. 

Então, nós solicitamos a especial atenção dos nossos palestrantes, até numa 

objetividade, sem perder, claro, a qualidade, o direito da informação e informação é 

direito do cidadão. É que a gente tem um tempo a cumprir e temos de pensar no outro 

que vem logo a seguir, para que ele também tenha o direito ao tempo de uma palestra. 

Então, a gente tem de encerrar às 16h30min e são 14h15min. 

Dra. Shirley, fique à vontade. Muito obrigado. 
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amendoim, nas castanhas, na castanha-do-pará e até no cacau e no café. Depois vai sair 

daqui todo mundo em jejum. Mas não morre. Isso tudo é raro. A indústria cuida muito 

bem do patrimônio dela, que é a saúde dos consumidores, um dos patrimônios da 

indústria. 

Tem alguns exemplos aqui de toxinfecções alimentares, a salmonelose, comum 

em todo tipo de alimento. Causa distúrbios gastrointestinais como diarreia, vômito, 

dores abdominais, além de septicemia e meningite. É uma bactéria muito temida em 

tecnologia de alimentos. 

Outra é a estafilococose, que é produzida por estafilococos e causa vômitos, 

dores abdominais, prostração. Pode estar em carne cozida, produtos lácteos, cremes, 

recheios. Geralmente é o problema que tem quando tem cozinhas coletivas e tem algum 

problema de intoxicação, geralmente é isso. 

O botulismo, que já falei, é a mais grave e é o problema do produto enlatado mal 

processado. Só que é um produto raro, uma doença rara. O micro-organismo, embora 

esteja presente na água, no solo, a indústria faz tudo para controlar e consegue. Se não, 

não teria como a gente consumir produto em conserva no mundo. 

As principais características da intoxicação são visão dupla, dificuldade para 

falar e engolir, paralisia muscular e morte por asfixia. No caso do botulismo, tem muito 

problema de diagnóstico, quando a pessoa chega ao pronto-socorro e o médico tem 

dificuldade para diagnosticar porque se assemelha a uma crise de alcoolismo. O médico 

pensa que o paciente, principalmente se fala que foi a uma festa, que o paciente bebeu, 

e, na verdade, o paciente, coitado, às vezes está com um problema de intoxicação 

alimentar. E, se não diagnosticar rápido, tem grandes chances de ter um problema para o 

resto da vida. Existe soro, tem de tomar soro. O Brasil produz soro, o Estado de São 

Paulo produz soro, aqui em São Paulo tem soro e a gente inclusive manda soro, quando 

é preciso, para outros lugares do país. 

E pode atacar conservas de origem vegetal, carnes cozidas, patês. Conserva de 

origem vegetal, todas elas, as que têm pH ácido se forem mal feitas e as que não são 

ácidas se forem mal processadas termicamente, como seleta de legumes, milho. Mas é 

tudo muito controlado, tanto que essas doenças são raras. 

Outro exemplo são as diarreias por coliformes, chamada diarreia dos viajantes, e 

que pode causar até problemas renais, pela ação da escherichia coli 157, uma coliforme 

patogênica. 

Aqui tem um exemplo da salmonela nos ovos. O problema pode acontecer de 

duas formas, através da ingestão da ração contaminada ou a casca do ovo contaminada. 

Aí tem aqueles conselhos, que tem de guardar, é uma bactéria mesófila, não pode 

guardar na porta da geladeira, tem de guardar dentro da geladeira para evitar o problema 

de contaminação em casa, dentro da geladeira, crescimento da bactéria. 

O que acontece? Na porta da geladeira a temperatura é menor, então, já 

chegaram à conclusão que é pior. Toda geladeira tem um local próprio para guardar ovo 

na porta. Os pesquisadores chegaram à conclusão que tem de guardar dentro. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  A indústria não foi avisada 

disso ainda? 

 

A SRA. SHIRLEY APARECIDA GARCIA BERBARI – A indústria até foi. 

Não sei o que acontece. Isso já saiu no Fantástico, tudo. E o que acontece? O que não 

pode, em minha opinião, é consumo de ovos que não estejam devidamente cozidos. 

Outro exemplo é a contaminação fecal. Significa que a matéria-prima teve 

contato com bactérias do grupo dos coliformes termotolerantes, que indica contato com 

matéria fecal, com água poluída. E aí tem alta contaminação e aí vai ter patógenos, que 

é o caso da escherichia coli 157 e aí realmente tem problemas gastrointestinais graves, 

dependendo de quem é. 

Quando a pessoa é saudável, não tem problema. O problema é quando ataca 

grupos de risco, crianças menores de cinco anos, adultos maiores de sessenta e cinco 

anos, pessoas imunodeprimidas e aí sim pode ser até fatal. 

A solução do problema é o que a gente fala: BPF. Existe legislação para isso, já 

participei de grupo que elaborou legislação para a área de conservas de produtos de 

origem vegetal. As nossas legislações são boas, existem, só precisam ser cumpridas, e 

talvez as empresas precisem ser um pouco mais vigiadas, para obrigar ao cumprimento 

dessas regras que já existem. 

Higiene é a palavra-chave. Existem manuais instrutivos e a fábrica tem de ter 

seu próprio manual de operação. É fundamental a conscientização dos funcionários. 

Nenhum programa para combater problemas de risco na indústria funciona se não 

houver conscientização do funcionário. O homem é o principal problema dentro da 

indústria, o operário em si, não só o homem, a mulher também, e todo mundo. Isso é 

fundamental. Nada vai para frente se o funcionário não estiver conscientizado. Não 

supermercado. Naquela salada pronta para consumo, dependendo do tipo de embalagem 

que for utilizada, dependendo da condição de refrigeração que ela receber, ela que 

parece tão inocente, também pode causar problemas em quem consumir. E conserva é 

conserva, que todo mundo já conhece. 

As fontes de contaminação, quais são? Manuseio na linha de processamento, 

quando vai fazer esse produto na indústria, pessoas sem hábitos de higiene adequados, 

portadores de doenças trabalhando na linha, fumantes. Outra fonte de contaminação do 

alimento é uma matéria-prima de má qualidade, quando se processa matéria-prima que 

não era adequada. O ar na indústria, quando você não tem o que a gente chama em 

engenharia de fluxo adequado. Você vai ter cruzamento de produto final com matéria-

prima e tudo isso passa a ser fonte de contaminação para o alimento. Falta de higiene no 

local, parede embolorada na área de processamento, inseto, roedor. A embalagem do 

produto é uma fonte de contaminação, material empoeirado, mal armazenado pode 

contaminar o produto final. Armazenamento inadequado do produto final. 

Empilhamento incorreto. Presença de produtos que podem, inclusive, além de 

contaminar, transmitir odores estranhos ao produto. Temperatura inadequada de 

armazenamento. Umidade. Tudo isso pode resultar em contaminação, que vai levar a 

problemas de segurança. 

Então, os patógenos. Como falei, existem os dois tipos, os deteriorantes e os 

patógenos ou patogênicos. Eles são, na grande maioria, classificados com o nome que 

chama mesófilo, que é um micro-organismo que cresce praticamente à temperatura 

ambiente, de 20º a 45º, e são eles que causam as doenças de origem alimentar. São 

contaminantes biológicos de grande perigo. Vírus, bactérias, protozoários, fungos. 

Os patogênicos estragam o alimento? Nem sempre. Um alimento pode estar 

contaminado por alguma bactéria que já produziu toxina, mas o alimento aparentemente 

está normal. Por isso que a gente fica doente, porque quando o alimento está estragado, 

ele sofreu ação de micro-organismo deteriorador, você não come. Agora, quando é um 

micro-organismo patogênico, que faz uma toxina, que vou falar, o botox que a gente 

põe na cara, que tem na comida também às vezes, quando está contaminada, o que 

acontece? A quantidade da toxina é tão pequena que o produto não está estragado e 

você acaba consumindo. 

Então, o micro-organismo patogênico é um vilão da questão da segurança 

alimentar. E os que alteram? São os deteriorantes, aquele micro-organismo que azeda o 

molho de tomate, fermenta o molho de tomate. Esse não causa mal, só estraga. Causa 

prejuízo econômico, naturalmente. 

As doenças de origem alimentar. As intoxicações alimentares. Nesse caso, 

acontece a doença por causa da ingestão da toxina pré-formada no produto e, a mais 

importante, para quem trabalha com produtos termicamente processados, como eu, o 

clostridium botulinum é uma bactéria mesófila, anaeróbia. Ela gosta de crescer dentro 

da lata de alimento. A lata não tem ar, ela produz uma neurotoxina fatal, que 

geralmente, quando não mata, prejudica muito os movimentos, a coordenação motora, o 

sistema nervoso central de quem tiver o problema. 

Então, toda industrialização de alimentos no mundo e no Brasil é voltada para 

prevenir o desenvolvimento de clostridium botulinum, que é a bactéria mais importante 

do ponto de vista de risco para produto enlatado ou produto termoprocessado. O 

clostridium botulinum é o produto que aqui no Brasil tem problemas às vezes com 

conserva de palmito. A culpa não é do palmito. É da cadeia produtiva do palmito. 

Botulismo, clostridium botulinum, cresce em qualquer produto. Não é só em palmito. 

Não é a doença do palmito. É de qualquer produto, de origem vegetal, de produtos de 

carne também pode crescer e é o grande vilão para o tecnologista de alimentos e ele vai 

causar uma intoxicação porque quem causa o problema é a toxina, não é a bactéria em 

si. A gente pode ingerir a bactéria. Se ingerir, não tem problema. O que tem problema é 

ingerir a toxina que ele produz e que agora tem outras utilizações clínicas. 

Além disso, tem as infecções alimentares, que são aquelas que a gente ingere a 

célula do micro-organismo. Então, precisa ter bastante contaminação para poder ter uma 

infecção alimentar. Quando tem uma intoxicação alimentar, a quantidade de toxinas é 

muito pequena. Um dedal toxina botulínica diluída em um balde de água dá para dar 

botulismo em muita gente. É só tomar um copinho de café que você já tem botulismo, 

enquanto que no caso das infecções alimentares você precisa ingerir muita célula de 

micro-organismo para ter problemas. 

E nesse caso, existe também a ingestão da célula, da bactéria e a bactéria produz 

a toxina dentro do nosso organismo e aí é chamado de toxinfecção alimentar. Esse é o 

caso das salmonelas que dão nos ovos, que todo mundo já ouviu falar, escherichia coli, 

campylobacter, entre outras. Campylobacter dá em hambúrguer. 

Principais micro-organismos patogênicos em alimentos. Salmonela, listéria, 

escherichia coli, campylobacter, estafilococos, clostridium perfringens, clostridium 

botulinum, bacilos e fungos toxigênicos. Os fungos vão produzir a toxina que tem no 
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Nós vamos ouvir agora o Dr. Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib, por favor. 

Ele que é nosso Professor Titular e Pró-Reitor da nossa Unicamp e que se faz presente. 

Nós agradecemos desde já, para que o senhor tome assento e fique à vontade.  

A gente solicita e pede desculpas pelo tempo, porque é uma Casa Legislativa, 

em que ao mesmo tempo funciona esta CPI, este seminário, aqui ao lado há outra 

comissão funcionando, do outro lado da mesma forma, há outras CPIs, o Plenário em 

pleno funcionamento. Então, a gente pede sempre a compreensão dos nossos 

convidados e palestrantes neste seminário, neste trabalho. 

Professor, à vontade. 

 

O SR. MOHAMED EZZ EL-DIN MOSTAFA HABIB – Boa tarde a todos. 

Inicialmente quero agradecer aos nobres Deputados por este convite, que me honra 

bastante. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Pela ordem, senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Pela ordem, tem a palavra o 

Deputado Simão Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Desculpe atrapalhar, mas só para lembrar que o 

Professor Habib escreveu um belo artigo esta semana sobre a situação do Egito, na 

Folha de São Paulo, muito esclarecedor e com posições muito firmes a respeito da 

solução dos problemas naquela região. É um prazer tê-lo aqui conosco. 

 

O SR. MOHAMED EZZ EL-DIN MOSTAFA HABIB – Obrigado, Deputado 

Simão. Muito obrigado. 

Agradeço muito ao convite, que me honra bastante. E como o tema da CPI é 

investigar as ameaças à segurança alimentar, eu vou me concentrar na questão do 

processo da produção, ou seja, da produção desses alimentos. 

E falando, então, sobre agricultura convencional, empresarial, em grande escala, 

principalmente a partir da chamada revolução verde. E me refiro, então, na revolução 

verde, a certas questões bem específicas. O emprego da genética como instrumento e o 

emprego dos agrotóxicos como outro instrumento. Cada um desses componentes tem a 

sua função. 

Então, nesse sentido, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o papel da 

genética. É óbvio que, quando o homem começou a se fixar na terra e começou a 

domesticar plantas e animais, ele usou o seu próprio instinto para selecionar, para 

escolher o seu próprio alimento, criando e cultivando. O que levou, nesses cinco a 10 

mil anos, dependendo da região, a ter os pratos regionais, a ter os hábitos alimentares 

regionais, de ter a galinha caipira regional para cada parte do mundo. Enfim, houve uma 

evolução fantástica, uma interação fantástica entre o ser humano e o seu ambiente, o 

planeta que é um gradiente de ambiente totalmente diversificado e o homem, co-evoluiu 

com isso. 

Muito bem. Quando nós chegamos à chamada revolução verde, principalmente 

logo após a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se claramente que está surgindo uma 

nova agricultura, a agricultura empresarial, a agricultura em grandes propriedades, a 

agricultura que cultiva uma única espécie em enorme área. E que essa agricultura 

empresarial não podia trabalhar com as variedades que o homem selecionou durante 

esses milhares de anos. 

Exemplo típico a galinha caipira e o frango de granja. A galinha caipira alcança 

a sua maioridade para ter capacidade sexual e reprodutiva, para alcançar o peso de 

adulto, num período mínimo de seis meses e pode chegar até 12 meses. Essa galinha 

caipira não sustenta uma atividade empresarial, porque o tempo lento que ela demora, 

de no mínimo seis meses, 180 dias, consumo médio diário de ração de 100 gramas; 100 

gramas em 180 dias significam 18 quilogramas só de ração. Quando o produtor vai 

vender isso, ninguém vai comprar. 

Aí entra a genética, com bastante eficiência, e transforma um processo que 

demora de seis a 12 meses em apenas 40 dias. Milagre. Imagine a capacidade da 

genética para fazer um animal, que precisava de no mínimo seis meses chegar ao 

mesmo resultado em apenas 40 dias. É fantástico isso. E nós então comemos e 

compramos esse frango de granja, com bastante alegria. 

Muito bem. O que é que o geneticista fez? Ele fez com que esse animal dirigisse 

todas as suas atividades metabólicas para a conversão do alimento em tecido do corpo, 

abrindo mão de várias outras funções biológicas que o animal exercia quando era 

galinha caipira. Então, há uma concentração de gasto energético para uma ou outra 

função biológica, e isso acelera, obviamente, a formação desse tecido de corpo. 

Isso equivale, mais ou menos, a uma criança que entra agora na sala, com peso 

de 100 quilogramas e ela alcançou isso em apenas três anos. Pergunto ao público aqui 

adianta dar luva para ele, ele vai ao banheiro de luva. E aí tem até programas de 

incentivo, prêmios, tudo que estimule a cooperação. 

Como evitar? Mais uma vez as boas práticas, que constituem um conjunto de 

normas que englobam desde a localização e as instalações da fábrica, até o produto 

final, passando pela produção, envolvendo o pessoal que manipula o alimento. 

Como evitar problemas de contaminação, no que diz respeito ao processamento? 

Controlar tempo e temperatura, manter os alimentos fora da zona de perigo, de sete a 

45º, que é onde crescem a maior parte de micro-organismos patogênicos, por isso tem 

todo um controle de temperatura nos restaurantes, em cozinhas coletivas. Usar água de 

boa qualidade. Evitar manuseio por pessoal sem higiene. Evitar contaminação cruzada. 

Contaminação cruzada é quando você pega matéria-prima suja ou você, na 

mesma cozinha, corta a mandioca que veio da terra e depois corta a carne com a mesma 

faca, sem lavar. Isso se chama contaminação cruzada. 

Alimentos prontos devem ser separados da matéria-prima. A matéria-prima tem 

de ser boa e os depósitos só podem armazenar os produtos químicos necessários. 

Utilizar produtos químicos de acordo com as recomendações do fabricante. Não deixar 

em contato com os alimentos. 

Outro problema aqui é, além de problema de saúde pública que oferece micro-

organismo, o que eu sinto na minha área de atuação é que tem outro problema com a 

utilização de aditivos, que às vezes nem sempre ela é feita como deveria. Então, o 

micro-organismo vai causar problema de segurança alimentar para a saúde do 

consumidor na hora. Geralmente você vai ter uma intoxicação e vai passar mal. O 

problema da utilização de aditivos de forma desordenada causa problemas de saúde, em 

longo prazo, para a população. É um pouco diferente, mas tem também. 

Aí tem combate às pragas, tudo programa de boas práticas. Áreas internas. Tem 

uns exemplos que eu pus aqui: proibido o uso de veneno, programa adequado de 

dedetização, animais ao redor da fábrica. Não pode ter gato na fábrica para matar o rato, 

como às vezes a gente via alguns anos atrás. 

Por que enfatizar a higienização? Porque a maioria dos problemas que existem, 

inerentes à contaminação na indústria de alimentos, estão relacionados com falhas no 

programa de higienização. Falta de conscientização dos funcionários, falta de 

obediência às boas práticas de fabricação. É um dos aspectos importantes da prevenção. 

Qual o programa ideal de higienização? Cada fábrica deve ter o seu, adaptado às 

suas características, com um profissional da área que implante e faça funcionar o 

programa. 

Conclusão, homens e micro-organismos concorrem pelos alimentos. Nós 

precisamos deles para fazer alguns tipos de produtos e eles precisam comer para 

sobreviver. Então é uma luta. 

Grupos microbianos principais, as bactérias, os bolores e as leveduras. Os 

alimentos de origem animal e vegetal podem causar toxinfecções e alterações na 

população. A higiene e o treinamento é o principal ponto para solucionar o problema de 

segurança alimentar. O trabalho em grupo e a cooperação, programas de garantia de 

qualidade e conscientizar todos. Isso é importante para o consumidor não ser afetado, 

preservando a saúde pública e a empresa. 

O que tenho a falar é isso. O Brasil tem boas leis. Trabalho bastante com o 

pessoal do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura. Em legislação, não só a 

brasileira, como internacional, nós temos uma boa legislação para alimentos. Precisa pôr 

em prática e, de alguma forma, precisa apoiar a pequena indústria, porque a grande 

indústria já faz isso. A pequena que precisa de apoio, porque na pequena às vezes 

trabalha o pai, a mãe e o filho e liga lá no Ital com uma dúvida que eu tenho de resolver, 

é meu papel, resolvo com satisfação, porque é dali que ele tira o pão que ele come todo 

dia, e ele precisa de certo apoio de políticas públicas, de alguma maneira, para que ele 

possa ter acesso à informação técnica, fazer um produto melhor e sobreviver enquanto 

pequena empresa na área de alimentos, de forma correta e sem causar riscos para quem 

consome o produto. Esse é um papel do Estado, apoiar o pequeno produtor. 

A gente trabalha com programas do Sebrae, algumas coisas assim, e tem tentado 

repassar tecnologia para esse pessoal, visando sempre a produção de um alimento 

seguro, a fábrica se manter funcionando, enfim, beneficiar a população de uma maneira 

geral. 

É isso. Obrigada, fui rápida. Gastei 20 minutos, mas teria a tarde toda para falar. 

Obrigada. ((Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Obrigado, Dra. Shirley 

Aparecida pela presença. Que continue com a gente pelo acréscimo neste seminário da 

nossa CPI. 
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Eu tive zero em uma das matérias, eu estudei agronomia, sou formado em 

Engenharia Agrícola, pela Universidade de Alexandria, no Egito. Eu tive zero e nunca 

vou esquecer esse zero. A pergunta era qual o perfil de um inseticida bem eficiente? Eu 

disse que tem de ser totalmente seletivo, apenas atingir a praga-alvo, tem de ser de 

efeito residual curto e tem de ser seguro para o homem e para a biota não-alvo. Tirei 

zero, porque o professor tinha me ensinado e eu desobedeci, porque o bom inseticida 

químico é aquele que tem efeito residual muito prolongado, para bastar uma única 

aplicação, aí sai econômico; de largo espectro tóxico, aí mata tudo que tem lá e não 

precisa repetir outros produtos; e que a questão do homem, basta colocar equipamento 

de proteção. Assim que eles me ensinavam o modelo da revolução verde. 

Muito bem, então, esse modelo é exatamente isso. É dependente de agrotóxicos 

na produção vegetal e dependente de agrotóxicos na produção animal. 

Passa o tempo e entramos nos anos 90, e vem um passo mais evolutivo, dizendo 

para nós: agora fiquem tranquilos porque veio nova tecnologia para limpar os processos 

de produção de alimentos dos agrotóxicos. Veio transgenia; vieram os alimentos 

transgênicos, que não vão usar agrotóxicos. Exemplos, soja, algodão e milho aqui no 

Brasil. 

Mas, para termos uma ideia, antes de mudar e ir para essa nova etapa, quando 

nós dependemos dos agrotóxicos aplicados na lavoura, mais de 99,9% do veneno não 

alcança a praga-alvo. É um banho dado em toda a lavoura, até por avião, e com esse 

banho é garantido que uma praga vai ter a sua parte. Ou seja, não houve nenhuma 

preocupação com o impacto no ambiente, o impacto na fauna ou na biota não-alvo e o 

impacto no homem, seja produtor, seja consumidor. E não há até hoje essa preocupação. 

As consequências nós podemos citar um monte delas. O tempo meu realmente é 

muito curto. Eu me preparei para falar 50 minutos, mas pelo jeito não vai dar esse 

tempo, mas esse é o modelo da agricultura empresarial. Esse é um crime contra a 

humanidade. Acabar com 16% da diversidade biológica do planeta num país como o 

Brasil para fazer isso, e chamar isso de agronegócio, isso é um crime. 

O Brasil já perdeu mais de 95% da sua Mata Atlântica, já perdeu mais de 80% 

do seu cerrado e cerradão e mais de 19% da sua mata amazônica. Esses são crimes que 

o Brasil cometeu apenas nos últimos 100 anos. É para parar e pensar sério. 

Então, não vou falar das besteiras da tecnologia de irrigação, mas quero avançar 

para entrar na questão que nos interessa que é o impacto dos agrotóxicos na produção de 

alimentos. 

Esquece essas coisas todas de chamar o modelo brasileiro de modelo de 

agrobusiness, agronegócio. Que agronegócio é esse que exporta grãos para o europeu 

fabricar a sua ração? Será que nós não temos capacidade de agregar valor para uma 

matéria-prima? Será que fabricar ração animal é difícil? Será que esse modelo de 

exportar energia e matéria-prima não é um sinal de atraso e uma armadilha de atraso 

que nos está sendo empurrada, para o Governo Americano e o Obama chamarem nosso 

Presidente de O Cara e proibir a produção de álcool no Estado da Califórnia? Isso não 

quer dizer alguma coisa para nós? Por que proibiram a produção de etanol, e importar 

de nós o etanol? 

Tem um monte de coisas erradas que nós podemos falar, mas eu quero entrar 

exatamente na nova geração da revolução verde, a nova versão da revolução verde. Essa 

nova revolução, essa nova versão da revolução verde traz para nós um componente 

novo. E esse componente novo é o seguinte. Até 1995, 1996, os países centrais, 

industrializados, tinham feito um acordo não escrito com os países periféricos, 

principalmente agrícolas. Nós ficamos com a tecnologia patenteável, máquinas 

agrícolas e insumos, e vocês têm as suas lavouras e desenvolvem os seus cultivares e 

variedades, e com isso o bolo estaria bem dividido. E nós aceitamos. 

O que houve? A partir de 1995, quando o Brasil já tinha a sua nova lei das 

patentes, esses mesmos países, a partir das suas multinacionais, começam a produzir 

sementes transgênicas a serem patenteadas, e patenteiam. Então, hoje eles têm o pacote 

todo patenteado. A máquina agrícola, o insumo agrícola, e a semente. O que sobrou para 

nós? Mão de obra barata e mercado para consumir. 

Então, ainda não satisfeitos, a nova versão dos transgênicos. O que é um 

transgênico? Adicionar uma característica nova a uma planta a ser cultivada, para que 

essa planta exerça uma nova função biológica, que ela nunca tinha exercido como 

espécie. 

E que novas funções? Duas funções biológicas principais que os transgênicos, 

no Brasil e no mundo, trabalham. Essas novas funções biológicas são essas. Uma é dar à 

planta cultivada a capacidade de resistir às aplicações dos herbicidas, mata-mato na 

linguagem popular. A planta cultivada resiste e não morre recebendo o banho dos 

herbicidas químicos, que são agrotóxicos. 

Então, para dizer que os transgênicos vieram para reduzir o uso dos agrotóxicos 

é uma grande inverdade. Tanto é que a lei brasileira permitia, no máximo, do glifosato, 

apenas 0,2 partes por milhão dos grãos da soja, 0,2 ppm. Com os transgênicos, a lei 

presente, olharemos para essa criança e falaremos: Uau! Que criança linda? Três anos e 

chegou a 100 quilogramas? É fantástico. Não. Isso é patológico, isso é uma criatura 

doente que nós selecionamos. E selecionamos fazendo com que todas as funções 

biológicas fossem abandonadas para fazer corpo, para produzir carne. Principalmente 

uma função biológica: a defesa contra os micro-organismos patogênicos causadores de 

doenças. 

Essa tendência de desenvolver animais sem capacidade de defesa contra os seus 

inimigos, principalmente os patógenos, fez com que esses animais, diariamente, na sua 

granja, têm de receber antibióticos para serem protegidos, para não pegarem nenhuma 

infecção. E nós ficamos contentes, porque nós compramos frango de granja a preço de 

três reais o quilo e ainda por cima, um monte de antibióticos. 

Então, estamos falando de uma coisa muito séria, porque essa obtenção diária de 

diversos antibióticos no nosso corpo, com o contato permanente desses antibióticos com 

os micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, que têm um potencial de 

causar doenças para nós, esses micro-organismos acabam adquirindo resistência. E 

exatamente com essa resistência que nós começamos a correr o risco. Quando alguém 

de nós, por um motivo qualquer, velhice, parto, acidente, qualquer momento desses, 

onde nós perdemos a nossa defesa imunológica natural, esses micro-organismos que 

adquiriram a resistência devido ao contato permanente com os antibióticos, acabam 

aproveitando do nosso organismo. E aí vai à procura de um antibiótico que mate esses 

micro-organismos. Esse é um efeito oculto, que pouca gente sabe e que pouca gente 

fala. 

No caso dos animais e no caso das plantas não foi muito diferente. Também 

selecionamos plantas visando ao aumento da produtividade delas e também num 

desenvolvimento muito acelerado para que uma planta, ao invés de produzir 20 vagens, 

não, ela produz 200. Ao invés de ficar por seis meses, ela fica só por 90 dias e por aí 

vai. 

Esse modelo é fantástico em termos econômicos. Em termos empresariais é 

fantástico. Então, tornamos a galinha um operário, trabalhador de fábrica, de altíssima 

produtividade, seja carne, seja ovos. Imagina o ovo. A galinha caipira produz de 30 a 50 

ovos durante toda a sua vida, começando o vigor depois de oito a 12 meses de idade. A 

galinha poedeira de granja não. Começa o vigor a partir de 90 dias e pode colocar até 

500 ovos, um ovo por dia. E se colocar luz fluorescente, ela te dá um ovo de dia e outro 

ovo à noite. Então, uma fábrica de ovos. Ração entra de um lado, o ovo sai do outro 

lado. Isso que eles desenvolveram. 

Em termos de genética é nota dez. Em termos de atividade empresarial e 

econômica é nota dez. Agora, em termos de saúde, nós temos de prestar muita atenção, 

porque a nota é zero. 

Muito bem. Esse modelo que depende de aumento da produtividade do 

indivíduo, seja planta, seja animal, a partir de um desenvolvimento bastante acelerado 

chamado desenvolvimento precoce, nós produzimos animais e plantas idênticos, 

variabilidade genética quase zero. Você olha na lavoura todas as plantas são 

iguaiszinhas, você olha na granja todos os franguinhos são iguaiszinhos, sem 

variabilidade genética. Esse é um modelo. 

Então, esse modelo da revolução verde, da produção agropecuária, trabalha com 

a base de variabilidade genética nula. Trabalha com defesa natural quase nula. E por 

isso as plantas dependem dos agrotóxicos, dos venenos, e os animais dependem dos 

antibióticos. 

Esse processo, obviamente, dá para ficar falando dele, analisando ele e falando 

de muita coisa em termos de diagnóstico, para entendermos o que o homem fez de fato 

na sua agropecuária convencional. Mas, para resumir isso, esse é o perfil da 

agropecuária convencional. Variabilidade genética nula, diversidade biológica 

dramaticamente reduzida e totalmente dependente de agrotóxicos e de antibióticos. 

Será que esse modelo, que começou na dependência do DDT, o pai dos 

organoclorados, que foi oferecido à humanidade como o milagroso, a pessoa ia à loja 

pedindo cinco quilogramas do milagroso, para salvar a minha lavoura. Eu tomei banho 

de pó de DDT, quando criança na escola, no recreio, para combater o piolho e ninguém 

falava que aquilo era veneno, e sim, aquilo era chamado remédio. 

Então, dava banho para a criançada na escola, no recreio, estou falando do final 

dos anos 40, início dos anos 50. Eu nasci no dia 25 de janeiro de 1942, por isso eu falei 

da data, Professor Marcelo. 

Então, sabemos muito bem como o DDT foi vendido, como esse que vai salvar a 

humanidade, esse que vai resolver o problema da fome nos países pobres, esse que vai 

resolver todos os problemas, tanto é que o nome era milagroso. Ninguém achava que se 

tratava de uma substância cancerígena, de efeito residual prolongadíssimo e de efeito 

tóxico de largo espectro tóxico. 
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Então, estamos falando de vários riscos à saúde, temos provas científicas. 

Quando esse material foi apresentado aqui no Brasil, por Jeffrey Smith, o autor do livro 

que mencionei, ele até foi ofendido com gozações sem graça, por alguém que estava na 

plateia. Esse é o livro que nós falamos. Estamos deixando aqui para os nobres 

Deputados para terem algumas informações. 

Enfim, pesquisas de 2009, provas científicas do efeito tóxico e destruidor de 

glifosato, cujo nome técnico de um dos produtos é Roundup, em células embrionárias 

humanas. São provas científicas que hoje são conhecidas, enquanto que havia 

manifestações de técnicos brasileiros dizendo que o glifosato não faz mal para ninguém. 

Tem um monte de outras, até coisas de mau gosto, de desrespeito, 

desenvolvendo arroz dourado, dizendo que esse vai resolver a alimentação dos pobres, 

dos povos pobres, porque esse arroz é rico em vitamina A, para depois descobrir que 

não tem nada a ver com vitamina A. Ele tem um propulsor de vitamina A, e que uma 

criança, para ter a sua necessidade diária de vitamina A, essa criança precisa comer, no 

mínimo, três quilogramas e meio de arroz por dia para ela poder ter a sua necessidade 

de vitamina A. É uma brincadeira de mau gosto, uma sem-vergonhice de algumas 

empresas, que continuam desrespeitando a humanidade. 

Mas, enfim, está aqui a fonte da bibliografia. Eu vou deixar essa apresentação no 

computador da Assembleia Legislativa, com todas as bibliografias de tudo que estou 

falando aqui. Por favor, usem e estou sempre às ordens de vocês para falar. 

Este é um livro norte-americano. Saiu em 2009. Dois norte-americanos 

escreveram este livro. Norte-americanos. Não foram iranianos, iraquianos. Não. Norte-

americanos dizendo que nos anos 70 o que Henry Kissinger disse na época, que quem 

domina a produção de alimentos, domina a humanidade e que a biotecnologia é a 

ferramenta para isso. E o livro reconhece que essa tecnologia ainda representa grandes 

riscos para a saúde humana e para o ambiente. É um livro norte-americano, não é um 

livro de alguém de fora. 

Enfim, a Academia Norte-Americana de Medicina Ambiental recomenda 

moratória. Vamos parar com isso. Sugere aos médicos não recomendar e não permitir 

alimentos para as crianças. Recomenda que os pacientes nos hospitais não se alimentem 

de alimentos transgênicos. Nos Estados Unidos.  

Obama não se alimenta de transgênicos. Têm 54 espécies de vegetais cultivados 

na Casa Branca, todos são orgânicos. Não come transgênico. Os funcionários da 

Monsanto, em Londres, nenhum deles se alimenta de coisas transgênicas. Da própria 

empresa. Por favor, vamos pensar junto, para entender o que se passa neste mundo. 

Já estou chegando ao final, para concluir. Não vou prolongar mais, mas apenas 

queria mostrar que as pragas, se desenvolveram resistência, começou tudo de novo o 

rodízio dos venenos, uma história que nós já conhecemos muito bem. As ervas 

daninhas, só na Argentina, em sete anos, de nenhuma planta daninha da soja que tinha 

resistência ao glifosato, em sete anos, 11 plantas daninhas da soja desenvolveram 

resistência, na Argentina. 

Nos Estados Unidos aumenta absurdamente a quantidade de venenos usados, 

mesmo nas lavouras dos transgênicos. Resistência à toxina daquela bactéria das plantas 

transgênicas sintetizantes da toxina. E por isso, os organismos norte-americanos 

recomendam o cultivo de refúgios na lavoura transgênica. O que é refúgio? Planta 

convencional, não transgênica. 

Ora, se os transgênicos são bons, por que agora você está querendo que a metade 

do algodão seja não transgênica? É simplesmente desrespeito à inteligência do 

agricultor e do técnico. 

Enfim, aqui nesta transparência estou falando de uma pesquisa do México, 

aonde um pesquisador norte-americano da Universidade da Califórnia, no Campus 

Berkley, foi demitido quando ele denunciou a contaminação genética do milho no 

México. E o México é o berço dos ancestrais do milho, como o Peru é o berço dos 

ancestrais da batata, que nós chamamos de batata inglesa, e de inglesa não tem nada. 

Então, o Chapela, segundo o autor dessa pesquisa, foi demitido, porque 

denunciou a contaminação. E voltou, por força da Justiça, àquela universidade. Amigo 

nosso, corajoso. O próprio Governo Mexicano entrou nos tribunais internacionais para 

tentar recuperar os danos que ele sofreu. Alguém pode não concordar. Isso é natural. 

Não tem problema. 

Então, para fechar agora eu quero agradecer a todos. Não vou falar mais nada, 

mas dizer para vocês que todos os dados que temos aqui nós vamos deixar aqui com as 

suas bibliografias, totalmente atualizadas até 2009, pelo menos. Muito obrigado, e peço 

desculpas pela demora. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Nossos agradecimentos. Muito 

obrigado, Dr. Mohamed, digno Professor Titular e Pró-Reitor da nossa Unicamp. Muito 

obrigado pela presença. 

brasileira mudou e queriam 20 partes por milhão. E vinte partes em relação a 0,2 

significam um aumento de 100 vezes do conteúdo de veneno no grão da soja. 

Esperneamos, foram generosos, e agora a lei é apenas 10 ppm, aumentou apenas 50 

vezes, como se fosse a lei permitindo um teor maior de veneno no alimento, o meu 

organismo não vai sofrer porque a lei agora permitiu e não vou sofrer nada. Então, há 

uma distorção muito séria do que está acontecendo na produção de alimentos e dizem 

que os transgênicos vieram para reduzir a aplicação dos agrotóxicos. 

A segunda contribuição da transgenia é exatamente a de transformar a planta 

cultivada numa planta-veneno. Ela sintetiza uma toxina para matar o inseto que se 

atreve a comer. Se o inseto veio, mordeu, ele recebe uma dose da toxina que está 

circulando livremente na seiva da planta. E nós ouvimos a Dra. Shirley, que as toxinas 

fazem mal para a saúde do homem. 

E não fizeram sequer um teste para mostrar a segurança desses alimentos que 

têm essas toxinas. E nós temos as pesquisas que mostram o efeito negativo das toxinas 

em animais de laboratório, de vários cantos do planeta. Então, essas são as duas 

tecnologias principais que foram desenvolvidas para produzir alimentos transgênicos. 

Quando nós olhamos para essas duas técnicas, perguntamos o que acontece? 

Número um, as plantas desenvolvem resistência a esse fator novo inserido. 

Então, a soja desenvolve resistência que já foi inserida, mas as plantas daninhas – o 

mato e as ervas daninhas para os quais foi desenvolvida essa tecnologia também 

adquirem resistência a esse herbicida, num prazo de cinco anos. Não tem problema, nós 

podemos desenvolver um novo cultivo transgênico que ao invés de trabalhar com 

glifosato, trabalha com outra substância tóxica, outro herbicida, onde essas ervas 

daninhas não têm ainda resistência. 

E vai fazendo rodízio. O mesmo processo que acontecia com a revolução verde, 

quando as pragas desenvolviam resistência, aí entrava com novas moléculas tóxicas 

para matar essas pragas, e vai entrando nesse ciclo vicioso, nessa bola de neve, 

repetindo a mesma coisa, a mesma quantidade ou até pior, e a mesma diversidade das 

moléculas tóxicas, ou até pior. 

Portanto, é uma nova versão do mesmo modelo, altamente dependente de 

agrotóxicos. A única diferença é o ganho. No caso, tudo da máquina e do insumo e da 

semente agora é para as multinacionais. Antes era dividido: uma parte para as 

multinacionais e outra para as empresas e para o agricultor brasileiro. É uma dominação 

de produção de alimentos e isso tem sim significado inclusive político. 

Então, aqui eu tenho um monte de categorias de risco como essas, para mostrar 

claramente. Todas são pesquisas. Toda palavra que eu disse aqui é sustentada por 

dezenas de pesquisas e publicações. Embora o Brasil não tenha o dever, a obrigação, de 

mostrar essas provas científicas, porque cabia ao proponente da tecnologia apresentar a 

prova de segurança, dentro de um princípio chamado princípio da precaução. E não se 

usou; não se respeitou a própria Constituição Brasileira no seu art. 225, que coloca 

como obrigatória a apresentação, a prova da segurança desses produtos. Isso não houve. 

Então, saiu um monte de publicações e livros e aqui eu trago, deixo para a 

Comissão três exemplares de livros e três exemplares de uma fita de uma escritora 

francesa, por favor, e esse livro fala de sessenta e cinco categorias de risco à saúde 

humana. Este livro é um livro norte-americano, de um pesquisador norte-americano, e 

nós tivemos o prazer de recebê-lo algumas vezes no Brasil, deu conferências e palestras, 

em algumas das quais ele foi até ofendido por algumas pessoas. Mas, enfim, este livro 

hoje é traduzido para o português, o prefácio do livro original foi escrito pelo Ministro 

do Meio Ambiente da Inglaterra e o prefácio do livro em português foi escrito por mim. 

Impacto na saúde. Tem um monte de provas, tem um monte de explicações, só 

para facilitar, para o público aqui entender por que os transgênicos fazem mal para a 

saúde. Independentemente da presença dos agrotóxicos, que já está claro para todos nós, 

não se faz transgênico, não se cultiva transgênico sem aplicar veneno. Isso é uma lei, 

porque depende dos mesmos cultivares, com a variedade genética nula, sem capacidade 

de se defender das pragas, e por isso nós temos de defender essas plantas. 

Sem falar dos agrotóxicos, nós falamos da própria técnica. A técnica depende de 

DNAs gerais e bacterianos. E esses DNAs de vírus e de bactérias representam grandes 

riscos sim à saúde humana, já que um desses DNAs usado como ferramenta se 

assemelha, na sua estrutura, ao vírus da hepatite B e do HIV, e que o DNA da bactéria 

usada também como instrumento é o DNA de uma bactéria para assegurar a resistência 

aos antibióticos. 

E se esse DNA passar por um processo de recombinação junto às bactérias que 

eu tenho no meu corpo, essa característica de existência pode passar também. E se o 

DNA do vírus passar pelo mesmo processo de recombinações, eu posso ter vírus 

patogênicos causadores inclusive de câncer. E ninguém apresentou a prova da segurança 

dessa técnica. Tanto é que a Comunidade Europeia até hoje rejeita essa primeira geração 

de transgênicos para comercializar alimentos e para produzir alimentos naquele 

continente. 
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essa articulação e criar uma rede e com a participação da sociedade organizada fazer 

cumprir essa legislação. 

Dentro dos objetivos do Fórum estão esses, não vou ler todos, mas promover 

articulação entre instituições governamentais e não governamentais, cobrar o 

cumprimento da legislação, propor pela observância o cumprimento dos princípios da 

prevenção e precaução, e vem por aí. Sugerir liberação de contratos, convênios, termos 

aditivos. Propor e cobrar a realização de estudos e pesquisas relacionadas ao tema. A 

questão dos impactos. Articular e manter relação de cooperação com organizações da 

sociedade civil no âmbito da América Latina e de outros países. Denunciar fatos e 

receber denúncias relacionadas a dano social ao trabalhador, ao meio ambiente e à 

sociedade causados pelos agrotóxicos, encaminhando-as aos órgãos competentes para as 

providências legais cabíveis. Funcionar como instrumento de controle social. 

Membros do Fórum. Essa é a distinção porque o Ministério Público nos seus três 

ramos participa do Fórum. Então, segundo o Regimento do Fórum, o Fórum é 

coordenado pelo Ministério Público. Ou seja, há uma rotatividade entre seus membros e 

o Ministério Público aí funciona como fiscal da lei. Nessa qualidade, ele articula e cobra 

dos setores, e aí entram os Ministérios da Saúde, da Agricultura e do Meio Ambiente, e 

Ministério do Trabalho e vários outros que são membros do Fórum, então cobra o 

cumprimento da legislação em casos específicos, principalmente os agrotóxicos. 

Os instrumentos usados pelo Fórum são os instrumentos de que o Ministério 

Público dispõe e que a lei põe na mão do Ministério Público, e outros de criação própria 

do regime democrático, da sociedade do estado democrático de direito que busca 

resolver as questões através do debate, enfim, de toda essa abertura da expressão de 

todos os interessados na matéria em plenárias, audiências públicas, encontros regionais, 

termos de ajuste de conduta, recomendações, investigações, ações civis públicas. 

Aspectos relevantes a considerar na atuação do Fórum. O Fórum tem observado 

algumas coisas importantes. A questão da função das agências reguladoras, a partir da 

Emenda Constitucional nº 19/1998, que realmente deu autonomia e que colocou 

também a possibilidade de a sociedade, não só a possibilidade, mas a indispensabilidade 

de a sociedade dar o suporte a essas entidades, a essas agências reguladoras, entre elas a 

Anvisa e outras agências reguladoras. A necessidade de promover maior aproximação 

entre as agências reguladoras e a sociedade civil organizada como medida de equilíbrio 

frente ao poder econômico. Construção de espaços de relacionamento entre a ação do 

Governo e o cidadão, exemplo da Comissão de Aros, acesso à informação, a 

participação do cidadão nas decisões e acesso à Justiça. O Para como instrumento 

democrático de controle e efetivador do direito à informação. 

Nesse primeiro ano, começamos o segundo ano de atuação do Fórum, de 

existência do Fórum Nacional, o tema básico, as diretrizes do Fórum, de atuação, são 

duas linhas. Primeiro, promover a criação de fóruns estaduais, ou outros instrumentos 

que resultem no controle social, a participação da sociedade nos Estados ou em regiões 

e também promover o direito à informação em relação à questão agrotóxico, meio 

ambiente e saúde. Este ano nós estamos ainda levando neste segundo ano, levando esses 

propósitos, esses objetivos no âmbito do Brasil. Realizamos, no ano passado, três 

seminários com esse tema do direito à informação. 

Também em relação entre agrotóxico, meio ambiente e saúde do trabalhador, do 

consumidor e desenvolvimento sustentável; o dever de compartir com os Estados e 

sociedade local para proteger o meio ambiente e a sociedade; o direito à informação do 

consumidor e o dever do Estado de informar. A informação deve ser adequada e 

suficiente e verdadeira. A primeira grande crise nessa questão do agrotóxico e 

transgênico também, mas principalmente agrotóxico, é a questão da informação. 

Quando não há falta da informação, como ela vem, ela não é entendida. 

Nós temos aqueles dois reducionismos que já foram referidos aqui. O primeiro 

diz respeito ao uso seguro de agrotóxicos. Não existe uso seguro de agrotóxicos. Até 

mesmo o trabalhador usando todo o equipamento, e se discute muito a qualidade e a 

eficácia do equipamento, porque não evoluiu nesse tempo, tem outros aspectos, ao meio 

ambiente e ao consumidor. 

E outro detalhe, outro reducionismo, como foi dito aqui pela manhã, é a questão 

da responsabilidade, da culpa sempre atribuída ao trabalhador. É um tópico também que 

o Fórum, e aí principalmente o Ministério Público Federal, Ministério Público do 

Trabalho e também nos Estados, a questão da responsabilidade civil das agências 

reguladoras e seus agentes. É um dispositivo constitucional a participação do Ministério 

Público junto com o Fórum como fiscal da ordem jurídica e promotor da articulação 

entre os órgãos de controle e a sociedade civil organizada. 

Eu vou passar agora, fiz de uma forma bem resumida, porque dentro disso, como 

o Fórum nasceu a partir de uma experiência de Pernambuco que já tem 10 anos, 

completou agora 10 anos, eu busquei resumir e colocar um exemplo de resultados em 

um Estado. Poderá, São Paulo, estar iniciando através desta CPI uma experiência, para o 

Nós passamos a ouvir o Dr. Pedro Luiz Gonçalves Serafim Silva, Procurador 

Regional do Trabalho e Coordenador do Fórum Nacional de Combate ao Impacto dos 

Agrotóxicos; e também a Dra. Fátima Aparecida de Souza Borghi, Procuradora 

Regional da República do Ministério Público Federal. Sejam bem-vindos e nosso muito 

obrigado pela paciência, pela espera. Agradecemos. Muito obrigado. 

Nós temos a Ordem do Dia às 16h30min e vamos solicitar ao nosso Presidente 

Barros Munhoz certa compreensão. A gente segue um Regimento Interno que precisa 

ser cumprido, mas nós estamos avançando bem e esse acréscimo de informações, 

principalmente ao nosso relator Simão Pedro, nós temos certa tolerância, embora o 

Regimento não nos tolere. 

 

O SR. PEDRO LUIZ GONÇALVES SERAFIM SILVA – Boa tarde, 

Deputados; e boa tarde a todos e a todas. 

Como já foi dito, no momento, eu fui Coordenador do Fórum Pernambucano de 

Combate aos Efeitos Agrotóxicos desde a sua criação, foram seis anos, e depois o 

Ministério Público Federal assumiu em Pernambuco; e, no ano de 2008, foi criado o 

Fórum Nacional, a partir da experiência de Pernambuco. 

Então, eu quero, neste momento, registrar o contentamento do Fórum Nacional, 

que represento aqui, o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, e 

agradecer o convite e também parabenizar esta Casa Legislativa pela iniciativa, porque 

saindo de São Paulo com certeza irá repercutir em todos os parlamentos estaduais essa 

iniciativa. Lá em Pernambuco a Assembleia é membro do Fórum Pernambucano, mas 

não tem ainda uma iniciativa desse tipo em relação a agrotóxicos e à questão da 

segurança alimentar. 

Em novembro do ano passado, nós estivemos no Rio de Janeiro, que está 

tentando também criar um instrumento de controle social em relação, ante os impactos 

causados pelos agrotóxicos. E creio que o Rio de Janeiro já decidiu. O Ministério 

Público Estadual está envolvido, com outros setores da sociedade civil organizada e 

órgãos de governo, e creio que essa iniciativa aqui com certeza vai resultar num 

cercamento, não só numa conscientização da sociedade em relação ao tema, mas 

também uma produção legislativa mais protetora, como a Constituição assim permite, 

pela sua própria natureza de competência concorrente que é a matéria. 

Eu vou citar um caso e não vou fazer mais nada em relação aos riscos dos 

agrotóxicos, como na perspectiva do Fórum, porque o professor que me antecedeu fez 

muito bem, e nós comungamos exatamente, os riscos são esses, e outros que ele não 

teve o tempo de dizer, mas vou citar um caso emblemático. 

Em 2006, eu estava na Espanha por força dos estudos de doutorado e lá eu colhi 

algumas informações na imprensa de uma apreensão de uma partida de pimentões, 

pimentões que eram produzidos na Espanha, e foram encontrados contaminados na 

Bélgica e na Alemanha. A Espanha exportava para esses países. 

O que aconteceu ali foi algo que me chamou muito a atenção e fui fazer um 

comparativo de legislação, porque o pimentão foi identificado lá, o produto não estava 

autorizado. Era um produto chinês, vinha da China, produzido em Almeria, no sul da 

Espanha, e lá eles fizeram rastreamento, e têm condições de fazer o rastreamento, 

fizeram o rastreamento e identificaram os produtores nessa cidade. Isso o próprio 

organismo da União Europeia. Então, cumpriram a legislação europeia no particular que 

diz que a terra deve entrar em quarentena, deve ser destruído, deve ser multado quem 

descumpriu a legislação e a terra ficou por muito tempo sem produzir.  

Todo o produto foi também destruído, não na localidade. Eles se recusam agora 

até quando os produtos que chegam de fora, de outros países não-comunitários de 

incinerar lá, porque a própria fumaça do produto contaminado também contamina o 

meio ambiente. 

E aí eu busquei a legislação brasileira e vi que a nossa legislação permite o 

mesmo. A grande questão está que aqui não aplicamos e aqui não tem acontecido, 

porque o último resultado do Para é que o pimentão é o rei do agrotóxico. O Ministro 

até disse: “Eu não vou mais comer pimentão”. Ele disse isso em rede de televisão. 

Obviamente é uma decisão pessoal, mas a decisão de homem público aí envolve outros 

aspectos. 

Então, o que é o Fórum, o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos 

Agrotóxicos? Ele é um instrumento de controle social. O objetivo principal do Fórum 

está aí, proporcionar em âmbito nacional o debate das questões relacionadas aos 

agrotóxicos e produtos afins que resultem em ações concretas de tutela à saúde do 

trabalhador, do consumidor e ao meio ambiente ante aos impactos causados por tais 

produtos, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. 

Nós temos uma legislação razoável, temos funções específicas ímpares, sui 

generis no Brasil em relação à avaliação, três órgãos, três setores participam e acontece 

que, na hora de aplicar a legislação, não existe uma articulação. O Fórum busca fazer 
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por exemplo, num universo de produtores, principalmente pequenos produtores e muito 

grande, como poderíamos alcançar, ou estabelecer o controle, ainda que indireto, lá na 

produção. Então, cobrar dos supermercados e os supermercados cobram a regularidade 

dos produtos, cobram dos fornecedores. E a partir daí, criar uma rede que desse 

condição de fazer o rastreamento. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Dr. Pedro, o Itep é Instituto de 

Terras? 

 

O SR. PEDRO LUIZ GONÇALVES SERAFIM SILVA – Instituto de 

Tecnologia. É quem faz os exames em Pernambuco. 

TAC com o Ceasa, Ceagep. Implantação e execução do programa de 

monitoramento de qualidade. Esse TAC, quando é verificado um produto que entra lá 

com, além dos resíduos, contaminado ou acima do limite, ou com produtos não 

autorizados, o produtor é suspenso, não entra no Ceasa até que ele prove depois, com 

um laudo técnico, que já não tem mais aquela condição. Mais ou menos o mesmo 

fluxograma do TAC dos supermercados. 

O problema que estamos enfrentando, que Pernambuco enfrenta, até fiquei hoje 

abismado aqui, e gostaria de saber com a pessoa que disse hoje de manhã aqui que em 

48 horas se via o resultado dos exames qualitativos e quantitativos de agrotóxicos em 

alimentos. E Pernambuco não consegue isso. Tecnologicamente, eles justificam que no 

mínimo cinco dias. E nisso o produto já foi vendido. 

Ações mais recentes. Em Pernambuco, o Fórum Nacional já está adotando em 

âmbito nacional a questão dos proibidos no exterior e permitidos no Brasil. Existe uma 

convenção, o Tratado de Roterdã, que obriga todos os países signatários, e o Brasil é um 

deles, de informar quando retirar um produto por vários motivos, saúde, cancerígeno, 

meio ambiente, teria de informar os demais países. Isso não está acontecendo. Isso 

facilitaria a questão da retirada, na reavaliação, retirada ou banimento de alguns 

produtos que lá fora já estão proibidos há muito tempo e que no Brasil ainda continuam 

sendo comercializados. 

Articulação, implementação da Convenção de Roterdã. Retirada do produto do 

mercado estadual; sistema de controle de emissão; e recebimento de receituário 

agronômico. 

Eu já disse, em alguns momentos, que o receituário agronômico, como está aí, 

deve ser banido. Em Pernambuco, ele vem legitimando o uso indiscriminado de 

agrotóxicos, porque a fiscalização já encontrou receituários já preenchidos previamente, 

a pessoa simplesmente vai lá e compra e recebe com aquele receituário, o talonário 

preenchido. 

Agora, lá é o seguinte. Quando se encontra aqui, aí, por toda a sistemática que já 

existe, o fiscal tem o dever, porque o órgão faz parte do Fórum, de encaminhar cópia do 

auto ao Ministério Público local, para questão criminal. 

E, finalmente, passo a palavra à colega Fátima Borghi, porque ela tem uns 

destaques importantes, de dados concretos no enfrentamento dessa questão. Muito 

obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Apenas, antes da Dra. Fátima, 

nós conseguimos lá com a Presidência, a Ordem do Dia está suspensa até as cinco horas 

da tarde, até as 17h, mas nós temos ainda também a Dra. Vera, que está no aguardo. Por 

favor, Doutora. 

 

A SRA. FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Sr. Presidente. 

Deputado Simão Pedro, em nome dos quais apresento as minhas homenagens às demais 

pessoas presentes. 

Meu nome é Fátima Aparecida de Souza Borghi, sou Procuradora Regional da 

República, membro do Ministério Público Federal, atuo na Terceira Região, na área 

Previdenciária e Meio Ambiente, e também faço parte do GT, Grupo de Trabalho da 

Quarta Câmara de Revisão do Ministério Público, que é a câmara que cuida do meio 

ambiente e patrimônio cultural. 

O meu GT é Transgênicos e Agrotóxicos. Eu tive a oportunidade de receber o 

convite, e por motivos também de trabalho, estava em Brasília, não pude comparecer 

quanto aos transgênicos. Estou aqui para completar, no que for possível, em relação aos 

agrotóxicos. Sou vice-coordenadora do Fórum que o Dr. Pedro comentou agora, do 

Fórum Nacional. 

Então, o GT, o grupo de trabalho no Ministério Público se dá com instauração de 

procedimentos administrativos, petição, notificações às autoridades competentes, e 

dentre elas, eu poderia citar através do GT da Quarta Câmara do Ministério Público 

Federal e do Fórum, no trabalho do Fórum, representações que foram pedidas à, então, 

futuro, de atuação, não só como está acontecendo em Pernambuco, mas também em 

outros Estados. 

Em Pernambuco, por exemplo. O coordenador, a coordenação do Fórum hoje, 

antes a coordenação começou com o Ministério Público do Trabalho, depois Ministério 

Público Federal e agora é Ministério Público do Trabalho. Possivelmente o próximo 

coordenador seja o Ministério Público Estadual. E lá o Regimento permite que o vice-

coordenador seja de órgão do Governo ou de uma ONG, entidade da sociedade civil 

organizada ligada à ecologia ou qualquer coisa. 

Vou passar rapidamente essas questões, que são o mesmo objetivo funcional 

final com um instrumento de controle social, e nessa questão, não sobrepor à atividade 

de nenhum dos seus parceiros, seja Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura ou 

Ministério do Meio Ambiente. Ao contrário, cobrar para que cada um cumpra o seu 

mister institucional. 

Lá no caso de Pernambuco, que é um exemplo concreto de resultado, o Fórum 

tem alguns resultados que a colega fará destaque rapidamente, mas temos os membros 

do Fórum em Pernambuco e outros, que não constam, mas que já se achegaram, 

principalmente da sociedade civil organizada, sindicatos etc. 

Os objetivos quase coincidem. Eu vou passar rapidamente. Sugerir o 

aperfeiçoamento da legislação. Em 2005, o Fórum de Pernambuco encaminhou 

sugestões à comissão que estava estudando a reforma da legislação de agrotóxicos do 

Estado e boa parte das sugestões foram recepcionadas pela Assembleia Legislativa 

naquele Estado, que aprimorou a legislação de agrotóxicos. 

Também esse detalhe de denunciar fatos e receber denúncias. Nós já recebemos 

muitas denúncias, já atuamos também em nível nacional, no Ceará, no norte do Ceará, 

em Fortaleza também, em outros momentos e em outros Estados já atuamos como 

Fórum. 

A estratégia sugerida, já do Fórum Nacional, é essa mesma, funcionamento 

integrado dos órgãos, como está aí. 

Os instrumentos são os mesmos, as investigações que já aconteceram lá, meio 

ambiente, saúde, trabalhador e consumidor, transporte irregular, contaminação de 

alimento, contaminação de mananciais e recomendações que o Fórum fez. 

Por exemplo, Ceagep. Pernambuco tem uma unidade de controle na entrada da 

Ceagep, que foi uma recomendação que o Fórum fez ao Governador da época e que 

hoje já se faz um controle da entrada dos produtos hortifrutigranjeiros no Ceagep, ali em 

Pernambuco. Os postos de monitoramento, recebimento de embalagens etc. 

Aos Municípios também temos trabalhado; aos fabricantes, representantes, 

produtores e comerciantes, todos esses itens que vou passar. Uma coisa que se discutiu 

muito hoje é eficácia ou ineficácia dos EPIs, do que existe aí. 

Principais ações nesse período. Monitoramento de resíduos de agrotóxicos, 

avaliação de resultados do Para, em Pernambuco. Uma pergunta que o Fórum Nacional 

está fazendo é exatamente o que os Estados da Federação estão fazendo com os dados 

do Para? Porque o que o Para está apresentando é o grande diferencial da questão do 

pimentão da Espanha para o nosso pimentão. Nós estamos recebendo a notícia, e dados 

concretos e científicos que o pimentão nosso está contaminado, quase 80% foi 

verificado, o brasileiro, mas não temos feito nada. Essa é a grande diferença. E isso é 

função dos Estados, das divisas estaduais. É um dever de casa dos Estados. 

Falamos isso numa reunião com todos os diretores de divisas do Brasil, que é um 

compromisso. E a legislação nacional do Brasil deve ser aprimorada também para que 

os órgãos públicos tenham esse dever de usar desses instrumentos, que a legislação 

mesmo já permite, mas que podem ser aprimorados. 

Aí eu gostaria de fazer essa referência aqui. Monitoramento de resíduos de 

agrotóxicos em alimentos, avaliação de resultados do Para, em Pernambuco, 

encaminhamento do caso ao Ministério Público Estadual. Casos concretos. Elaboração 

de proposta de ação conjunta entre Ministério Público e Anvisa. Isso resultou em alguns 

Termos de Ajuste de Conduta com os supermercados, os grandes supermercados e com 

o Ceagep. Isso aí, hoje já existe em Pernambuco um programa de rastreamento. 

Quando saiu o resultado do Para, agora se está encaminhando para outra etapa, 

se pode buscar naquelas culturas que foram indicadas pelo Para, é fazer um 

rastreamento e encontrar os produtores. 

A estratégia utilizada. Audiências com supermercados, elaboração de planos de 

controle de qualidade, avaliação e aprovação da Anvisa, encaminhamento ao Ministério 

Público e assinatura de TAC. Isso já aconteceu há alguns anos; a revisão do TAC é feita 

de dois em dois anos. 

Aí dados que foram colocados ali. TAC com supermercados. Implantação e 

execução de um plano de controle de qualidade para produtos hortifrutigranjeiros que 

comercializam. Esse TAC está em vigor. O supermercado paga as análises. No TAC 

acontece assim, o compromisso do supermercado. Foi uma forma que nós encontramos, 
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A SRA. FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Não há substitutivo 

para a broca do café. Para os demais sim, para o algodão. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  A partir de 2011 ele não pode 

mais ser comercializado? 

 

A SRA. FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – A partir de 31 de 

julho de 2011 ele não pode mais ser importado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  E não pode mais ser usado a 

partir de 2013? 

 

A SRA. FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Em território 

nacional, a partir de 2013. Quer dizer, vamos ter de tomar o café com ele. E eu adoro 

café. 

A Anvisa informou que o Endossulfam já está banido em 44 países e sofreu 

fortes restrições em mais 16. O agrotóxico foi colocado em reavaliação em 2008 e por 

isso que tivemos que entrar com a ACP, mas, por uma série de decisões judiciais, a sua 

reavaliação ficou impedida por quase um ano. 

Isso é outro problema. A falta de qualificação. Estava eu falando com uma 

pessoa agradável que me acompanhou no almoço, e eu falei a respeito da falta de 

especialização dos juízes. 

A dificuldade que o Ministério Público Federal tem em entrar com ação e 

conseguir uma liminar, conseguir uma decisão favorável, é muito grande. Por quê? 

Porque são dados técnicos. A linguagem que se fala aqui não é uma linguagem comum. 

Então, é difícil o juiz entender que aquilo é uma coisa maléfica. Ele vê sempre a parte 

econômica, que choca mais quando traz o prejuízo financeiro de grande monta. E com 

isso nós lutamos assim, é um moinho de vento, porque não se obtém, poucos são os que 

são favoráveis às causas do meio ambiente, e quando se tem dados alarmantes. 

Depois, passando ao metamidofós, esse será banido do mercado brasileiro. Aí 

nós temos um problema seriíssimo. Inclusive aqui no Estado de São Paulo, uma cidade 

do interior, um grande produtor de metamidofós, a Anvisa foi até lá, fez uma 

constatação irregular de toda a fabricação, e fora isso, quando estavam indo embora, 

num outro barracão, onde se misturava tudo, eu tenho as fotos e tudo mais, e não se 

sabe se a Cetesb está funcionando, se eles têm licença ou se não têm.  

Então, precisa o Ministério Público Federal entrar com ação. E a dúvida é 

sempre a mesma: vai cair com qual juiz? Porque a preocupação é como ele vai enfrentar 

essa situação, se vai dar preferência por uma coisa tão grave. 

O metamidofós só poderá ser utilizado no Brasil até 30 de junho de 2012. O mal: 

características neurotóxicas, imunotóxicas e causa toxicidade sobre o sistema endócrino 

e reprodutor. A resolução da Anvisa, de janeiro de 2010, permite o uso até 30 de junho 

de 2012. Então, volto à minha pergunta inicial. Por que se permite esses acordos? 

O metamidofós já teve seu uso banido em países como China, Paquistão, 

Indonésia, Japão, Costa do Marfim, Samoa e em toda a Comunidade Europeia. Ele se 

encontra em retirada também no mercado norte-americano. Ele é utilizado nas pragas da 

cultura de algodão, amendoim, batata, feijão, soja, tomate para uso industrial e trigo. 

Ele já havia passado pela reavaliação da Anvisa no ano de 2002, oito anos, nove. 

Na ocasião, várias culturas foram excluídas e foi excluída também a aplicação de modo 

costal, porque tem sempre medidas paliativas. 

Então, de acordo com o cronograma de retirada programada do mercado 

brasileiro, as empresas só poderão fazer agrotóxicos do ingrediente ativo até... Sim, com 

base nos quantitativos históricos. Aí é um dado que havia separado, mas dada a pressa 

não tem importância. Mas depende de quanto ela tiver, ela utiliza, vai poder utilizar um 

“x”, que é gradativo. Ela pode ser feita até 31 de dezembro de 2011 e a utilização até 

2012, junho de 2012. 

Então, o que nós temos que é de imediato, a Anvisa não receberá mais novos 

registros desse agrotóxico que tenha como base o metamidofós, bem como não serão 

autorizadas novas importações do agrotóxico pelo Brasil. Foi a Fiocruz que ajudou, o 

Ministério da Agricultura e o Ibama. 

Após o cancelamento da comercialização e utilização, as empresas fabricantes 

do agrotóxico – e aí é interessante – deverão recolher os estoques remanescentes em 

distribuidores e em poder dos agricultores, para evitar realmente a importação e a 

guarda, apesar de, no caso deste, já estar previsto, no prazo máximo de 30 dias. 

Rapidamente falando, foi falado aqui de manhã quanto à propaganda do 

agrotóxico. Nós temos outro ponto que foi levado para o Fórum isso, e estamos para 

tomar as medidas cabíveis junto ao setor de propaganda, aquela propaganda que mostra 

a mamãe cuidando do bebê pondo um inseticida na tomada e aquilo pulverizando o 

Dra. Sandra Cureau, que era a Coordenadora da Quarta Câmara, que expediu ao 

Ministro da Agricultura, em relação a portarias que ele queria fazer reavaliações de 

agrotóxicos quanto à saúde. 

Sabemos todos nós que a reavaliação é um tripé. É feita em relação à saúde, ao 

agronegócio e ao meio ambiente. E numa usurpação de competência, vamos falar assim, 

ou de atribuições, queria fazer, através de portaria, reavaliações, em longo prazo, dois 

ou três anos. Então, fizemos esse tipo de recomendação através da autoridade 

competente. 

Entre os colegas, sendo a Coordenadora desse GT, o que eu tenho em todo o 

Brasil, e São Paulo também, é a preocupação com a fiscalização dos agrotóxicos, tanto a 

fiscalização do meio de transporte, da quantidade que se usa. Então, eles nos 

questionam constantemente de quem seria a atribuição porque, lamentavelmente, há um 

jogo de empurra-empurra. Fica o Estado falando ao o órgão estadual dizendo que a 

competência é federal e o federal dizendo que é estadual. 

Nós sabemos que, pela Constituição Federal, há previsão, tanto da União, no art. 

23 e 24, e isso é uma construção doutrinária, pode, deve o Estado disciplinar matéria, 

inclusive restritivamente. A norma que deve prevalecer é aquela até mais restritiva, em 

prol do meio ambiente e do princípio da precaução. 

Então, quanto ao ponto que interessa, e estou acelerando dado ao tempo, é a 

restrição do uso do agrotóxico quando, na verdade, ele já foi reavaliado, constatou-se 

que ele é pernicioso, e mesmo assim, através de acordos, chega-se a dois anos, de forma 

que os agricultores possam se adaptar às novas tecnologias e substituir aquele 

agrotóxico por outro. E isso, eu talvez seja simplória demais, eu não consigo entender. 

Não consigo entender e acatar isso. 

Misturei vários assuntos aqui. Então, me assustou em relação ao agrotóxico, e 

nesse ponto eu havia anotado o trabalho dos órgãos do Estado de São Paulo quanto à 

amostragem. São amostragens que não trazem a fonte em relação à quantidade do que 

foi tirado. Ouvi que foi destruído, mas destruído quanto? Dúvidas que me restaram 

quanto ao trabalho elaborado. E o número reduzido de amostras me assustou muito. 

Agora, em relação a três agrotóxicos que separei o meu trabalho para apresentar 

e vou acelerar. A cihexatina. Há trabalhos científicos comprovando a má-formação 

fetal, especialmente hidrocefalia, risco de aborto, efeitos sobre o sistema reprodutivo, 

danos à pele, pulmões, visão, fígado, rins e outras. 

Então, ela será banida do Brasil a partir, foi contato o prazo a partir de 12 de 

junho de 2009. Então, eles serão retirados do mercado brasileiro até novembro de 2011. 

Então, até novembro de 2011, mas ele poderá ser usado até, um intervalo de segurança, 

é que eu estou acelerando e estou perdendo dados. Então, ela será retirada do mercado 

até novembro. Esse agrotóxico já foi banido em vários lugares do mundo, como todos 

sabem, e aqui nós vamos utilizá-los até novembro de 2011. Antes ele era aplicado na 

maçã. O que foi feito? Houve um aumento do limite de resíduos e o que também não 

consigo entender. O intervalo de segurança aumentou. Em suma, nota-se que quem 

chora mais consegue obter um tempo maior de utilização.  

Endossulfam. O Endossulfam, eu particularmente auxiliei na confecção da ACP 

para o seu cancelamento. Ele já estava para ser reavaliado pela Anvisa e não saía esse 

procedimento. Depois foi feito um acordo na Ação Civil Pública em que o Ministério 

Público, a Anvisa e outros órgãos aceitaram que ele não poderá mais ser importado a 

partir de 31 de julho de 2011, um ano depois a sua produção em território nacional será 

proibida e em 2013, esse dado que estava procurando aquela hora, o ingrediente não 

poderá mais ser comercializado. 

Então, aqui é uma agressão, mesmo à concepção de negócio, de ser interessante 

à parte econômica, que um veneno, um agrotóxico seja usado até 2013. Ele é usado no 

algodão, na cana-de-açúcar, na soja e no café, e o Estado de São Paulo, 

lamentavelmente, foi o que mais trabalhou para que isso ficasse sendo usado até 2013, 

porque não há substitutivo para a broca do café. Então, com isso o Estado de São Paulo 

defendeu para que esse agrotóxico ficasse. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Esse Endossulfam. E ele é 

considerado cancerígeno? 

 

A SRA. FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Os males dele. 

Problemas reprodutivos, endócrinos em trabalhadores rurais e na população que 

consome os produtos. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Ou seja, porque não há um 

substitutivo para ele? 
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A SRA. FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nesse ponto, eu 

acrescento que há algumas cidades, pequenas é verdade, mas em que já há proibição do 

fornecimento de merenda escolar com produtos transgênicos ou agrotóxicos. 

Agradeço, desculpem-me pela pressa, mas espero ter ajudado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Muito obrigado. 

Queremos agradecer ao Dr. Pedro Luiz Gonçalves Serafim, Procurador Regional 

do Trabalho, Coordenador do Fórum Nacional de Combate ao Impacto dos 

Agrotóxicos; e à Dra. Fátima Aparecida de Souza Borghi, que é Procuradora Regional 

da República do Ministério Público Federal. 

Queremos ouvir, e a Dra. Vera foi consultada e disse que poderia e gostaria... 

Esta Presidência, juntamente com o relator Deputado Simão, a gente gostaria de ter todo 

o tempo, ter todas as informações e dar todo o tempo necessário para que tivéssemos 

sempre uma qualidade maior. 

Então, desde já a gente pede escusa, pedimos perdão por isso. Nós temos um 

Regimento, temos gente ligando para o programa de televisão, que quer gravar, o 

Prefeito que está esperando a Ordem do Dia que vai começar. 

Dra. Vera, por favor. Dra. Vera Maria de Holanda Mollo, coordenadora do curso 

de Biomedicina da FMU. Mais uma vez nosso muito obrigado e fique à vontade. 

 

A SRA. VERA MARIA DE HOLANDA MOLLO – Na realidade, eu trabalho, 

sou Secretária Municipal de Segurança Alimentar do Município de São Vicente, e sou 

Delegada do Consea. Especificamente eu tenho um Centro de Referência de Segurança 

Alimentar, que é resultado de um projeto que nós fizemos com o Estado de São Paulo 

na época em que foi montado o Consea estadual. 

Então, o nosso Centro de Referência de Segurança Alimentar faz parte do 

Consea estadual e junto com o Centro de Referência da Baixada Santista foram 

montados também, foram equipados, 29 outros centros de referência que foram 

escolhidos conforme a geografia, o clima, as características sócio-econômicas, enfim, 

uma série de particularidades. 

Nós temos o centro da Baixada Santista, de Ribeirão Preto, de Franca, enfim, 30 

regiões do Estado de São Paulo. Essas regiões todas foram montadas, foram criadas 

com D. Mauro Morelli, que é uma pessoa extremamente especial, que assinou o 

Conselho de Segurança Alimentar com Geraldo Alckmin, e isso em 2003. E daí por 

diante, as ações foram extremamente crescentes, o movimento foi de conscientização 

social, uma grande mobilização de ONGs, OCIPs, das universidades, da Unicamp, da 

USP, da Unesp, da Unifesp. 

Eu fiz mestrado na Unicamp e tenho atualmente projetos com a Unicamp no 

centro de referência, com o pessoal da Medicina, enfim, uma série de outras faculdades 

da Unicamp. 

Então, o que eu preciso deixar claro aqui hoje foi, e eu estou mais fazendo 

questão de falar isso hoje é porque o nosso centro de referência funciona há seis anos, e 

sem nenhuma verba. E nós somos realmente um modelo eficiente de mobilização social, 

e temos projetos importantes para a população espoliada sócio-economicamente 

falando. 

Nós temos projetos que foram resultado de pesquisa de um ano de avaliação, 

consulta e diagnóstico no SisPréNatal, fizemos um levantamento de todas as gestantes 

adolescentes, criamos dentro das regiões um atendimento. Esse acompanhamento foi 

multidisciplinar, com fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros. A gestante 

adolescente vinha para o CRSANS, Centro de Referência de Segurança Alimentar, era 

atendida prontamente, cadastrada já com ficha de pré-natal que tinha de trazer da saúde, 

e as nutricionistas faziam uma avaliação, a enfermeira fazia uma avaliação. Elas 

passavam então a ter atividades com fisioterapeuta, depois elas desciam para a nossa 

cozinha experimental, também montada, que é uma cozinha-escola, e elas aprendiam a 

fazer o prato, balancear uma dieta para a semana gestacional que ela estava. E esses 

alimentos também eram alimentos de baixo custo e de sazonalidade atual, ou seja, 

aquilo que o mercado estava oferecendo em maior quantidade e menor preço. 

Nós temos um centro de referência que efetivamente desenvolveu projetos 

sociais ativos para a sociedade. Isso aonde? Aonde ele foi montado. Na realidade, ele 

está locado em São Vicente, o nosso centro de referência. Mas ele atende os nove 

municípios da Baixada Santista. 

Então, os nove municípios são Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Praia 

Grande, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém. E os nove municípios utilizam o centro de 

referência, que representa justamente esses nove municípios. 

E nós começamos a trabalhar as questões comuns e as dificuldades dos 

municípios. Então, um projeto extremamente importante que nós desenvolvemos com a 

Unicamp foi de fazer o diagnóstico da insegurança alimentar da Baixada Santista. 

quarto de um recém-nascido, de uma criança, como se aquilo fosse completamente 

inofensivo. Isso é uma medida que o Fórum também está se preocupando. 

Outra coisa que o Fórum trabalhou foi uma denúncia do Fantástico, em que um 

pesquisador da Fiocruz apareceu no Fantástico dizendo que o agrotóxico era só lavar 

assim bem, com bicarbonato, que ele tiraria o agrotóxico. Eu tive a oportunidade de 

requisitar informações, quando elas me chegaram, por determinação do próprio 

Ministério Público na reformulação do Conselho Nacional, eu precisei mandar para o 

colega da primeira instância. Nesse meio-tempo, as informações chegaram com dados 

técnicos dizendo que poderia sim usar o bicarbonato, que tiraria o agrotóxico, desde que 

se passasse bastante água, fizesse um monte de procedimentos, que não foi bem 

explicado na TV. 

Nós temos ainda o problema da... Rapidamente, ainda que não seja aqui o tema 

do agrotóxico, mas como faço parte do GT de transgênicos, eu não posso deixar de falar 

quanto à propaganda. A propaganda, no caso do agrotóxico, e quanto à informação. 

A informação é a mínima possível. No agrotóxico, qualquer pessoa que pega 

aquela embalagem de agrotóxico não tem a mínima noção. Não há fiscalização a 

respeito; quando não se trata de grande agricultura, em que há um profissional que 

entenda, os outros são vendidos livremente. Lamentavelmente há falta de fiscalização. 

A letra é minúscula, não dá para entender o que está escrito. 

E quanto ao transgênico, a situação é pior ainda. Todos nós aqui estamos 

consumindo produtos transgênicos, porque o T é tão pequeno, que não dá para ler que o 

produto é transgênico. É dentro de um triângulo. Percebam, principalmente no óleo. Se 

vocês virarem a embalagem, que eu ia trazer, mas daí ninguém ia ler, porque é um T 

que tem mais ou menos esse tamanho, deve ser uns três milímetros, num triângulo e um 

T dentro informando que é transgênico. Quer dizer, a pessoa não tem aquela 

informação, principalmente o leigo. 

Nós tivemos o caso... Uma coisa que acho interessantíssima, que à Comissão é 

importante, é a pulverização aérea. É uma preocupação que o Estado de São Paulo 

deveria ter. Teve-se o caso de Lucas do Rio Verde, que todos conhecem, que do dia 

para a noite as plantas das casas, os jardins todos morreram e a cidade do Nordeste, 

Limoeiro do Norte, que foi a cidade onde foi morto um sindicalista, José Maria Filho, e 

nessa cidade houve a proibição de pulverização aérea. Foi uma glória, porque ninguém 

manda no vento. 

Essa cidade aprovou, mas no dia 20 de maio de 2010, por quatro votos a favor e 

quatro contra, então o presidente usando o voto de minerva, ele derrubou a lei que 

proibia a pulverização aérea. É uma coisa que São Paulo deveria também se preocupar 

muito. 

Por fim, atente-se quanto ao sistema de saúde, a subnotificação, porque o que foi 

feito na primeira palestra? Foi trazido notificações, mas a maior parte daquelas 

intoxicações, elas são levadas, como foi bem salientado, por acidentes com serpentes, 

aranhas etc. Então, quanto à notificação, só quando a intoxicação é aguda. No caso de 

intoxicações crônicas é subnotificado, não há essa notificação. 

 O sistema público de saúde é precário em relação a isso, não há especialização 

de médicos. E em suma, essas questões são para reflexão do que queremos e deixaremos 

para as gerações futuras. 

Não falo aqui em proibição, utilização do agrotóxico, apesar do próprio nome 

agrotóxico já levar à noção de que é uma substância que, por sua ação química, 

prejudica as funções vitais do organismo, ainda que seja uma praga de um vegetal ou 

animal, mas que de qualquer forma atinge o homem. 

Falo sim da preocupação que devemos ter todos nós, e aqui os senhores também, 

como Deputados, quanto ao futuro das nossas gerações e das nossas próprias vidas. 

O Dr. Pedro está pedindo a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Tem a palavra. 

 

O SR. PEDRO LUIZ GONÇALVES SERAFIM SILVA – Uma coisa 

importante inclusive para esta Casa Legislativa, que é preocupação do Fórum Nacional. 

Como está faltando, falta em todos os Estados os serviços de assistência técnica e 

extensão rural, que os Estados prestam aos pequenos produtores principalmente, a 

preocupação do Fórum é que, com o programa de compra direta para a merenda escolar, 

a agricultura familiar passou a fornecer diretamente alimentos para a merenda escolar. 

E é exatamente o setor produtivo que não tem assistência técnica para orientação 

para a utilização do agrotóxico. A preocupação do Fórum é que muita merenda escolar, 

ou muito produto está sendo produzido contaminado e as crianças estão sendo 

alimentadas com ele. 
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especificamente o CRSANS. Então, nós temos um movimento muito ativo dentro 

desses noves municípios. 

Então significa que de 30, 29 fecharam, mas a Baixada Santista está coesa na 

resolução, na mobilização para resolver os problemas da Baixada. O Instituto de Pesca, 

que é do Estado, trabalha com a gente para a resolução da pesca, como a gente pode 

fomentar e nós damos cursos para eles na nossa unidade. 

Acho muito importante a gente deixar muito claro que se esses últimos quatro 

anos nós não avançamos, não tivemos o suporte, é porque talvez o Consea estivesse 

numa Secretaria mais centralizadora, que não levou em consideração todas as regionais. 

E que isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando estava na época do D. 

Mauro, e que o conselho estava diretamente ligado à Presidência, ao Gabinete do 

Governador, tinha uma agilidade muito grande e nós participávamos e reuníamos e 

conseguíamos fazer as conferências com os cientistas das universidades e com os 

representantes da área e do segmento alimentar. 

Então, não quero ficar dourando a pílula e nem ficar repetitiva. Agora, 

Deputado, a gente tem de ver muito bem como vai ficar o Consea, onde o Consea vai 

ficar alocado. Ele tem de, efetivamente, estar mais próximo da Secretaria de Governo, 

porque dentro da Secretaria de Abastecimento ficou um pouco engessado. E as coisas 

que poderiam ter sido desenvolvidas, como que eu, que sou uma regional, que não tem 

um tostão, consigo e consegui fazer tanta coisa, e um Consea que está dentro de uma 

Secretaria rica, que é a de Agricultura e Abastecimento, ficou tão congelado durante 

tanto tempo? 

Então, na realidade, é uma pergunta e um apelo para a gente realmente rever 

essa posição. Onde a gente vai alocar esse Consea agora neste novo Governo? Esse 

Consea tem de ficar mais próximo, e aí é Unicamp, USP, Unesp, Unifesp, todos nós 

unidos, com todos os representantes sociais, todos os atores sociais que fazem parte 

desse mundo. Quando falo os atores, são realmente as ONGs, OCIPs, que têm o seu 

conhecimento e que precisam ser respeitados, e que nós temos de ser a voz deles para 

poder ajudar realmente a comunidade. 

Então, não podia deixar de ser muito clara e muito objetiva, e o que peço 

realmente é que, se o senhor vai estar com Geraldo, é que a gente leve isso em 

consideração para que não passemos mais quatro anos assim nessa geladeira total. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Com certeza. Obrigado, 

doutora. 

Agradecemos à Dra. Vera Maria de Holanda Mollo. Muito obrigado, obrigado 

pela manifestação, que enriqueceu e vai enriquecer mais ainda. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Sr. Presidente, gostaria, antes de encerrarmos 

os trabalhos de hoje, sugerir o seguinte calendário para a continuidade dos nossos 

trabalhos, a conclusão deles. 

Nós combinamos no início da primeira reunião que teríamos mais uma sessão 

para oitiva na semana que vem. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Seria na terça-feira, às 

14h30min. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – A última reunião para oitiva. 

Eu queria informar a V. Exa. que farei também uma solicitação para que a gente 

possa obter um apoio da Mesa no sentido de contratarmos, pela premência do tempo, 

um apoio de redação para a gente ter os parâmetros e normas técnicas. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Um auxílio necessário para que 

tenhamos um relatório completo, com detalhes e com muita qualidade. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Eu apresentarei na próxima reunião então. 

A sugestão era para que a gente não faça reunião na outra semana, na semana do 

dia 22 e 23, e a gente faça, além do dia 15, no dia 02 de março, para que a gente possa 

apresentar, porque depois vem carnaval também, para que a gente possa apresentar o 

relatório no dia 02 de março. Vamos ter de trabalhar muito, atravessar a noite, passar os 

fins de semana, para que a gente tenha tempo de concluir os trabalhos nesta Legislatura. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Ficamos dessa forma. O nosso 

digno Relator, Deputado Simão Pedro, quanto a esse auxílio necessário, para um 

relatório final, essa assessoria, que é realmente necessária e precisa. Teremos a próxima 

reunião na terça-feira, dia 15, às 14h30min dos dois requerimentos que foram 

aprovados, um do Deputado João Barbosa e outro do Deputado Roberto Massafera, e a 

Então, os nove municípios estariam sendo visitados em oitocentas residências 

por município; Santos tem mais porque Santos é maior, para poder fazer justamente 

uma avaliação da insegurança alimentar. Nós pensamos sempre no diagnóstico, e esse 

diagnóstico foi pautado em cima da EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, 

que foi amadurecido junto com a FAU. Então, quem faz isso na Unicamp é a Dra. Ana 

Maria Segall, e eu faço parte dessa equipe. 

Nosso centro de referência mobilizou os nove municípios. O nosso centro de 

referência atende duas mil pessoas por ano. Nós atendemos, de segunda-feira, todos os 

feirantes; a gente tem de terça-feira os jovens que participam de programas na cidade, 

do GCon, indivíduos que vão trabalhar nos navios, então a gente capacita também esses 

meninos; a gente capacita na quarta, na quinta e na sexta, restaurantes, padarias e 

lanchonetes. 

Então, nós temos um trabalho efetivo para passar para essa população as 

condições higiênico-sanitárias, e como deve ser o funcionamento. Mas por que a gente 

funciona e as 29 regionais não funcionaram? Porque nós também soubemos fazer 

acordos. Nós traçamos, fizemos um decreto com a Vigilância Sanitária, a Vigilância 

Sanitária faz as vistorias e manda para o CRSANS da Baixada Santista, que é o Centro 

de Referência da Baixada Santista, todas as unidades vistoriadas que precisam de uma 

adequação. 

Então, isso acontece e a gente mantém constantemente uma alta população 

dentro do centro de referência se capacitando. Hoje eu estranho, e isso eu preciso deixar 

claro, estranhei muito hoje a fala de um colega nosso, Sinésio, que é do Consea, Vice-

Presidente do Consea. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Secretário-Executivo. 

 

A SRA. VERA MARIA DE HOLANDA MOLLO – Secretário-Executivo. 

Quando ele falou que as ações do Consea não estavam acontecendo. É impossível, 

porque o Consea, o nosso, que é o Centro de Referência da Baixada Santista, é 

altamente ativo. Nós temos projetos com todos os nove municípios e dentro da cidade; a 

gente representa um movimento ativo de mobilização em prol da segurança alimentar. 

Então, ele hoje falou uma coisa que achei super interessante, que o foco dele era 

a educação. Essa é uma das lições da segurança alimentar. Como ele pode priorizar a 

educação se ele distribui mais de 50 mil litros de leite por semana, se ele distribui cestas 

básicas, se ele tem uma série de programas estaduais com uma grande verba, e não tem 

nenhuma ação educativa junto com essa doação assistencialista? 

Porque vamos e venhamos, se estou gastando milhões com doação de leite e de 

alimentos de alta qualidade, por que não dar para essa população que recebe isso 

constantemente, semanalmente, a educação de como ela deve usar, o que ela deve fazer, 

qual valor calórico, qual nutritivo, se ela ferve, se ela não ferve, o que significa aquele 

alimento? Então, na realidade, é melhor dar, vamos dar. Dar é a tônica. Não é por aí. 

O que eu queria deixar bem claro é que não são todos os centros de referência de 

segurança alimentar do Estado de São Paulo que não têm programas que são adequados 

e são pensados corretamente pela sua equipe. Dentro do nosso centro de referência nós 

temos coordenadora da UNIP, coordenadora da Fundação Luzíada, coordenadora de 

todas as universidades de nutrição, trabalhando constantemente em projeto. 

E isso tudo sem verba do Governo, sem um tostão do Governo, porque nós 

somos um grupo de pessoas que acreditamos e a gente cobra o quê? De cada pessoa que 

faz um curso, a gente cobra 45 reais. Metade vai para o professor, que são alunos que 

nós capacitamos, e metade fica para o centro de referência. E com isso a gente mantém 

o centro de referência com gás, luz, todas as contas pagas, tudo correta e 

adequadamente funcionando. 

Então, a gente tem realmente uma responsabilidade e uma mobilidade muito 

grande de permear todos os segmentos que trabalham as questões de segurança 

alimentar.  

E como estou aqui numa CPI, na realidade eu vim falar sobre diagnósticos de 

insegurança alimentar, que é um projeto lindo da Unicamp, da Dra. Ana Maria Segall, 

que fala como fazer para você poder avaliar se um município, se o Estado está inseguro 

ou não. 

Tem muitos critérios, e isso não vou falar agora, mas eu não podia me calar 

frente às coisas que não foram faladas, que são extremamente importantes. A minha 

sugestão, sou breve, sou rápida e precisava falar, é que a gente precisa tomar cuidado 

para onde vai o conselho.  

O conselho é formado de profissionais altamente competentes. O Dr. Willian 

Latorre faz parte do conselho. Ele sempre prestigiou Santos, dando excelentes palestras. 

Nós fizemos seis conferências. O Dr. Mohamed sempre deu palestras na Baixada 

Santista, tanto para a minha Secretaria quanto para o Conselho de Segurança Alimentar, 
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O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Havendo número regimental 

declaro abertos os trabalhos da oitava reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída pelo Ato 34/2010 com a finalidade de investigar as ameaças à segurança 

alimentar no Estado de São Paulo, com a seguinte pauta. 

Mas antes, justificativa dos dignos Deputados Estevam Galvão e Roberto 

Massafera. Essa Presidência já registra e agradece a presença dos dignos Deputados, 

Deputado Giannazi, nosso muito obrigado, Deputado André Soares, Digno Deputado 

Pedro Tobias e o nosso digno relator, Simão Pedro e esse Deputado na Presidência. 

Nossos agradecimentos, muito, mas muito obrigado pela presença dos Senhores 

Deputados e também aos nossos convidados pela presença, aos trabalhadores e 

trabalhadoras da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nosso muito obrigado. 

Antes até de falar a pauta, eu peço licença a todos para saudar com muito 

carinho a nossa Secretária que é a Ana Bacana, que hoje está de aniversário, uma digna 

trabalhadora 

 

Aplausos. 

 

E ela faz o convite para que  

 

(Risos) 

 

Você viu a alegria, eu só falei em convite, mas no final a gente vai dizer onde é, 

não é verdade? Como se fosse um casamento, obrigado, parabéns, viu Ana! Bastante 

saúde, paz e o resto você corre atrás. 

A pauta é a seguinte, que temos, primeiramente vamos deliberar sobre 

requerimentos, depois vamos ouvir o Prof. Dr. Ângelo Zanaga Trapé, Cientista da nossa 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas, obrigado Professor, Dr. 

Ângelo. Vamos ouvir o Prof. Dr. Geraldo Papa, Cientista do Departamento de 

Engenharia Rural e Solos da nossa Universidade Estadual Paulista, nossa UNESP. 

O Prof. Dr. Geraldo Papa e o Prof. Dr. Ângelo Zanaga vão dividir ainda o seu 

tempo, uma explanação enriquecendo mais esta CPI, através do Prof. Marcelo Menoci. 

Também vamos ouvir a Prof. Dra. Vera Maria de Holanda Molo, Coordenadora do 

Curso de Biomedicina da FMU e outros assuntos de interesses desta CPI. 

Solicito à nossa Secretária a leitura da ata da reunião anterior. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pela ordem, Deputado Simão 

Pedro. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Para solicitar a dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pedido regimental, dispensada a 

leitura da ata da nossa última reunião. 

Nós temos requerimento para deliberação, requerimento de autoria do Deputado 

Simão Pedro, solicitando conforme o Inciso Oito, do Artigo 34 da Décima Terceira 

Consolidação do Regimento Interno, a contratação de serviço especializado para 

assessoramento técnico na elaboração do Parecer da CPI da Segurança Alimentar. Em 

Dra. Vera vai estar de volta na próxima terça-feira. Nós aguardamos a senhora, que com 

certeza tem muito a acrescentar. 

E a finalização dos trabalhos ficaria então para o dia 02 de março. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Apresentação, leitura e votação do relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Dessa forma, que se registre. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Sr. Presidente, também queria informar que 

passou por aqui, ficou sabendo dos nossos trabalhos o Secretário de Segurança 

Alimentar do Município de Mauá, ex-Vereador da Capital João Carlos Alves, e também 

está aqui entre nós o Sr. André Luzzi, Coordenador do Fórum Paulista de Segurança 

Alimentar, que tem ajudado a ser um importante interlocutor da sociedade civil com 

este Parlamento e também com o Governo do Estado nesse debate a respeito da 

segurança alimentar no Estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB –  Nós queremos saudar a todos os 

nossos convidados, aos nossos visitantes, a todos aqueles que vieram para colaborar e 

que têm o convite para que colaborem mas nas próximas reuniões. 

Com certeza foi um dia demais proveitoso, para que possamos apresentar, no dia 

02, um relatório que seja forte, um relatório sério, digno. Será feito com muita 

responsabilidade, até pela pessoa do Deputado Simão Pedro. Em outros relatórios que 

ele já apresentou, e não será diferente desse. O que nós estamos tratando desde o início, 

e coloquei desde o início que seria, com certeza, a mais importante CPI desta Casa, 

porque falamos de alimento e o que sustenta a vida é o alimento, é essa comida. E o 

Deputado Simão ainda colocou a palavra não alarmante, mas preocupante, mas creio 

que é preocupante e alarmante o que nós ouvimos, não somente nesta reunião, mas em 

outras, quanto à comida no Estado de São Paulo, quanto ao alimento no Estado de São 

Paulo, quanto ao veneno que estamos colocando no nosso prato.  

E se estamos falando do Estado mais rico da nação, o que pensaremos dos outros 

Estados, que não têm a grandeza monetária, capitalista do Estado de São Paulo, e que 

muitas vezes acabam ficando com o resto. Se o começo está dessa forma, imagina o 

resto. É de muita responsabilidade. 

Fica o agradecimento desta Presidência, dos Srs. Deputados, pela colaboração, 

pela sabedoria que nos passaram no dia de hoje. Com certeza, esperem desta Comissão, 

desta Presidência, em especial do Relator, um relatório muito, mas muito sério, e que 

seja eficaz e que as autoridades acordem, se levantem para essa discussão. Já passou do 

tempo, mas ainda é tempo. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Nosso muito obrigado. 

 

*      *      * 
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Quais são os grupos populacionais que estão potencialmente expostos aos 

agrotóxicos? Agricultores, meeiros, e vale aqui um alerta aos nobres Deputados, que a 

questão do meeiro no Estado de São Paulo, no Brasil inteiro, é uma situação 

extremamente preocupante porque o meeiro arrendatário faz a meação da terra em um 

contrato comercial com o dono da terra. Ele não tem nenhuma cobertura social. 

E quando a gente pega um indivíduo em um ambulatório de toxicologia da 

UNICAMP com sintomas relacionados à exposição ao agrotóxico, eu peço para o 

indivíduo se afastar durante um mês, ele fala, tudo bem, doutor, eu me afasto só que 

amanhã o senhor vai vestir um macacão e vai pulverizar a minha lavoura porque é 

preciso pulverizar. Porque sou eu, meu filho e minha mulher. Minha mulher às vezes 

grávida puxa a mangueira e meu filho me ajuda a pulverizar o agrotóxico. Então, não 

tem cobertura social nenhuma, saúde, etc. Então ele fica em uma situação bastante 

fragilizada. 

Os trabalhadores rurais, trabalhadores de empresas de desinssetização que já está 

melhorando muito no Brasil por uma série de fatores de legislação, e trabalhadores de 

combate às zoonoses. 

O interessante é o seguinte, nós estamos fazendo o combate ao aedes aegypti, 

por causa da Dengue. Há três anos nós fizemos um protocolo com a Prefeitura de 

Campinas, com a Secretaria de Saúde para que qualquer caso de suspeita de sintomas 

relacionados à pulverização do Malathion que está sendo aplicado no combate ao aedes 

fosse notificado e encaminhado para o nosso ambulatório de toxicologia do Centro de 

Controle de Intoxicações da UNICAMP, o Hospital das Clínicas. 

Nesses três anos nós tivemos dezenas de pulverizações na região periférica de 

Campinas, nós não tivemos nenhum caso de sintomas referidos ou de paciente, de 

indivíduo encaminhado, seja do agente de saúde aplicador da SUCEM ou do município, 

como de população que seu domicílio foi pulverizado. Tudo depende de dose. 

População em geral, acidentes que ocorrem, tentativas de suicídio, homicídio. A 

gente pega no jornal freqüentemente essa questão criminosa do desvio de um produto 

que é para ser usado na agricultura, que é um produto formulado em grãos e é vendido 

como raticida, que é o famoso “chumbinho”. E existem tentativas de homicídio, 

ocorreram duas no ano passado em Campinas. Um caso de um casal de namorados que 

o namorado colocou na pizza e a serviu para a namorada e ela se intoxicou, então 

precisa tomar certo cuidado e uns meninos que quebraram a vidraça da casa da tia e ela 

fez um bolo de chocolate e ela polvilhou esse “chumbinho” que é um produto para ser 

usado na agricultura e que é criminosamente vendido no Estado de São Paulo inteiro. E 

a Secretaria de Saúde do Estado, as Secretarias Municipais não conseguem fazer 

vigilância disso e as pessoas se intoxicam por causa disso, porque comem isso. Dezenas 

de anos que isso acontece no Brasil inteiro. 

Então, tentativas de homicídio e suicídio, e alimentos contaminados. Será que os 

alimentos estão contaminados? Vamos ver. Outra coisa importante, observando o efeito, 

não significa que observar um efeito adverso. Por exemplo, uma elevação de enzima 

hepática, isso não significa necessariamente que o indivíduo esteve intoxicado. Se a 

gente dosar enzimas hepáticas da maioria da população que mora em São Paulo, em 

Campinas depois de uma noitada na Vila Madalena ou no Cambuí, em Campinas, as 

enzimas hepáticas estarão aumentadas. Isso é transitório, isso não é intoxicação. 

Uma irritação de mucosa, se o indivíduo que pulveriza um agrotóxico, e aquela 

pulverização cair no olho dele e o olho ficar ardendo e no dia seguinte estar normal, isso 

é reação, não é intoxicação. Agora, existem efeitos que podem ser permanentes, 

problemas neurológicos causados por ingestão de organofosforado. 

Na UNICAMP a gente avalia um indivíduo exposto tirando história clínica, 

vendo se a sintomatologia é expressão de algum efeito detectado, fazemos a história 

ocupacional desse indivíduo, fazemos exames físicos neurológicos periféricos, exames 

complementares, dosagem de (ininteligível), marcadores de efeito hepático, renal, 

medular, neurológico periférico, neurológico central, enfim, analisamos tudo isso. E 

chegamos a um diagnóstico que pode ser só uma exposição de curto prazo por alguns 

dias e de médio prazo até um ano e longo prazo acima de um ano. 

Pode ser uma contaminação. Eu com 59 anos digo para vocês, eu estou 

contaminado com isômeros do BHC, porque minha mãe quando eu era moleque em 

Americana, não é em Barbacena, mas em Americana, minha mãe matava lagarta e 

jogava para matar barata dentro de casa, BHC. E eu levava o saquinho de BHC, ela me 

punha uma luva e eu levava o saquinho de BHC e ela jogava junto. Eu com certeza 

tenho algum isômero de BHC comigo. 

discussão, em votação. Os Senhores Deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram, está aprovado o requerimento. 

Passamos então, Deputado Simão Pedro, Deputado Pedro Tobias, Deputado 

André, Giannazi, ouvir o nosso primeiro convidado. Quero chamar o Prof. Dr. Ângelo 

Zanaga, Cientista da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas, 

UNICAMP, para tomar assento à nossa Mesa. Seja bem vindo, Prof. Dr. Ângelo. 

 

O SR. ÂNGELO ZANAGA TRAPÉ – Primeiramente eu gostaria de agradecer 

a esta Casa, esta Comissão o honroso convite para participar desta sessão buscando 

contribuir com algumas informações, fruto de minha experiência de trabalho na 

UNICAMP. Eu trabalho na Área de Saúde Ambiental, que é a ASA, no Departamento 

de Saúde Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, e 

coordeno um Programa, eu sou médico formado na UNICAMP em 1977 e trabalho com 

toxicologia desde a minha formação e coordeno um Programa de Vigilância à Saúde de 

Populações Expostas a Agrotóxicos, que a UNICAMP começou no início na década de 

80. 

Estou na estrada há 31 anos e gostaria de passar um pouco da minha experiência 

na questão, focando um pouco a questão da saúde dos agricultores e o foco que é desta 

Comissão, que é a discussão da Segurança Alimentar e como a gente vê isso como 

docente, como médico, como profissional de saúde. 

Bom, alguns conceitos rápidos básicos para as senhoras e os senhores, terem 

conhecimento.  Quando a gente fala de risco, risco que é a probabilidade de uma 

população, uma pessoa adoecer por causa de um agente químico, nós estamos falando 

da toxicidade do produto, que é a propriedade que o produto tem de causar algum dano 

a um ser vivo versus à exposição. 

Você pode ter às vezes um produto muito tóxico, mas se você não tiver a 

exposição, se você tiver uma proteção muito adequada diante dessa toxicidade, você não 

terá exposição. E a exposição é, no caso do agrotóxico, a absorção do agrotóxico. 

A intensidade da absorção vai depender das vias que estiverem permeáveis, via 

respiratória, digestiva, dérmica, principalmente e de mucosa. E tempo e disposição 

podem determinar a intensidade do efeito. Claro que se for um tempo curto em uma 

exposição forte é o agudo, se for um tempo longo pode ocorrer que é a nossa discussão, 

é o que eu trabalho na UNICAMP é investigar se existem efeitos crônicos relacionados 

à exposição de longo prazo aos agrotóxicos. 

E para tudo isso a dose é fundamental, tem que estar claro tudo isso. Não dá para 

você trabalhar com um produto e imaginar que porque o agricultor está trabalhando com 

agrotóxico que ele estará intoxicado e doente. Tudo é dose. 

Eu costumo já há algum tempo, não por uma questão de ser saboroso, mas 

porque faz bem à saúde, eu e minha esposa, tomarmos uma garrafa de vinho tinto toda 

noite. Essa dose de uma taça de vinho, que acredito que muitos dos senhores também 

gostam e já vem em trabalhos mostrando a importância que tem para o sistema 

cardiovascular, é uma dose boa. Agora, se eu faço isso, esses amigos se desafiam e 

bebem oito garrafas de cachaça, eles morrem. Então, tudo depende de dose. Isso tem 

que pautar, em que pauta o conhecimento científico da gente, não é o se expor a 

qualquer coisa que a gente está intoxicado ou está doente.  

Muito bem, o efeito dos agrotóxicos depende do tipo do agrotóxico, do tempo de 

exposição, do tipo de exposição. Se ele se expõe muito sem equipamento para proteção 

individual, do tipo de população, genética. A gente pega muito isso em uma população 

rural, às vezes nós temos de 100 agricultores, dois ou três são mais suscetíveis por 

questões genéticas a um efeito pela exposição do que a maioria da população. Isso todos 

nós somos assim, tem pessoas que são, mas suscetíveis às substâncias alergênicas que 

outras. E depende da dose absorvida e da resposta à dose. 

Eu tenho 59 anos, desde os 40 anos eu tomo três comprimidos de ácido 

acetilsalicílico de 100mg três vezes por semana, porque o ácido acetilsalicílico, o AAS 

Infantil, em 100mg determina uma desagregação das plaquetas e previne a formação de 

trombos e o infarto do miocárdio, que eu espero realmente nunca ter. 

Então, para essa dose de 100mg eu tenho desagregação plaquetária, agora, se eu 

tiver dor de cabeça, uma dor no corpo, a dose para ter a resposta da analgesia não pode 

ser de 100mg, eu tenho que tomar 1000mg, porque aí esta dose vai fazer o efeito da 

analgesia. Então tudo depende de dose/resposta. Então a dose muitas vezes não é capaz 

de determinar uma resposta adversa. 
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chegam para investigação, somente 20% apresentam algum efeito (ininteligível) 

exposição, 80% saem só com o diagnóstico de exposição de longo prazo sem impactos. 

E vejam, são pessoas que tem uma média de tempo de exposição de 18 anos e nós 

temos uma população economicamente ativa estimada em torno de 20 milhões de 

pessoas envolvidas em atividades agropecuárias com exposição. Por isso que a gente 

volta na questão da necessidade do monitoramento. 

No atendimento do ambulatório de toxicologia do HC da UNICAMP, do 

Hospital das Clínicas, 95% 

 

O SR. – Dr. Ângelo, o senhor poderia voltar nas estatísticas do trabalho da 

UNICAMP, item anterior. 

 

O SR. ÂNGELO ZANAGA TRAPÉ – Anterior? Pois não. 

 

O SR. – É que esse último item significa 

 

O SR. ÂNGELO ZANAGA TRAPÉ – Da PEA, População Economicamente 

Ativa Envolvidas em Atividades Agropecuárias. Eu coloco esses números porque se a 

gente pensar que 20% de, seriam 4% na verdade do valor de cima, isso aqui a gente está 

estimando perto de um milhão de pessoas que pudessem ter algum efeito de nível 

nacional por trabalho na agricultura e que a gente merece monitorar essa população. É 

obrigação do SUS, do Sistema Único de Saúde. 

Então, no HC, no hospital que nós atendemos 95% são agricultores, de caso 

intencional, principalmente suicídio porque homicídio a gente não vai porque está 

preso, não é? Então, às vezes está internado e depois vai embora.  

Agora, alimentar, zero! Eu tenho 30 anos de trabalho nisso e eu nunca atendi 

ninguém intoxicado porque comeu alface, abobrinha, pimentão, enfim. Atendimento do 

CCI, Centro de Controle de Intoxicações, de internações de 2007 a 2010, intencional 

suicídio ou homicídio, 100%. Ocupacional, zero por cento, zero! Isso é um dado muito 

louvável e que a gente tem que louvar os institutos de pesquisas, as universidades, os 

gestores locais, o setor produtivo que tem também um trabalho de (ininteligível) que faz 

um trabalho de treinamento e de disseminação de informações para que o agricultor não 

se intoxique e (ininteligível) da Secretaria da Agricultura, do Ministério da Agricultura 

que são bastantes intensos está reduzindo intensamente os casos de intoxicação 

ocupacional. 

Entrando na questão da segurança alimentar propriamente dita, que é uma das 

possibilidades. Quando a gente teve o resultado de análises de resíduos de agrotóxicos 

em alimentos, nós temos duas instituições que eu trouxe para contribuir na discussão, 

para colaborar nesta avaliação que estamos fazendo aqui. Um é o PARA e o outro é o 

(ininteligível), o Programa Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes do 

Ministério da Agricultura, o (ininteligível) aqui de São Paulo. 

Todos colocam resultados insatisfatórios, o que significa resultados 

insatisfatórios para o PARA? Isso é uma informação equivocada que é colocada no 

jornal de maneira que eu gostaria que o pessoal da ANVISA pudesse explicar que gera 

uma preocupação. Não sei quantos por cento deu insatisfatório. Quando eles falam 

insatisfatórios, nós temos a seguinte informação, depois eu volto aqui. 

Três mil cento e trinta amostras que eles fizeram no ano de 2009, 29% 

insatisfatórias. Só que 23,8% eram de achados de agrotóxicos que não estavam 

autorizados para aquela cultura, abaixo desse (ininteligível) que é o limite máximo de 

resíduos aceito para um quilo daquele alimento que possa ter. Somente 2,8% estavam 

acima. Eu peguei alguns dados importantes aqui. Batatas, 165 amostras, 1,2% eles 

acharam de não autorizados e zero acima do limite máximo de resíduos. Batata entra na 

alimentação de criança. Cenoura 165 amostras, 24,8% de não autorizados e zero acima 

do limite máximo de resíduos. O pimentão desde o Ministro Temporão que parou de 

comer pimentão há um tempo atrás, tirou o pimentão da mesa dele, para que? Isso é 

coisa de microgramas, um quilo de pimentão. 

Quantos quilos de pimentão a gente come por ano? A gente tem que imaginar 

micrograma, para vocês terem uma idéia rápida é o seguinte, imaginem um saco de um 

quilo de açúcar, dividam esse saco de açúcar por mil dá uma porçãozinha de um grama. 

A gente pega essa porçãozinha de um grama e divide por mil de novo, cada porçãozinha 

Quem tem mais de 40 anos aqui, com certeza tem algum isômero de DDT, isso 

não significa absolutamente nada, em termos de saúde, absolutamente nada! É uma 

questão de contaminação. Contaminação não é intoxicação. 

E tem as intoxicações aguda e os efeitos adversos que podem ser no sangue, nos 

rins, hepáticos, dermatológicos, neurológicos e gastrointestinais. Eles serão crônicos ou 

não se forem permanentes e depende da evolução do paciente.  

Se o indivíduo vem com uma alteração dos glóbulos brancos e a gente faz o 

tratamento, afasta ele da exposição e ele volta à normalidade, ótimo, não é crônico. Se 

ele tem uma gastrite que a gente possa tratar, ele vai tratar e não é crônico, mas se ele 

tem um problema neurológico periférico, fruto de uma ingestão que teve, depois uma 

neuropatia sensitiva motora que é irreversível, infelizmente vai ficar com este efeito 

cronicamente. 

Não existe aquele indivíduo assim, a pessoa intoxicada crônica, olha, este é um 

indivíduo intoxicado crônico. Ele fica assim, tremendo, babando, com dores, isso não 

existe. Efeito crônico, ele tem uma neuropatia, uma gastropatia, hepatopatia, uma 

nefropatia. 

Aí a gente afasta da exposição, faz tratamento terapêutico, (ininteligível) ara os 

municípios e faz uma coisa fundamental que chama “buscativa”. Nós fazemos isso com 

os internos de medicina. A cada 15 dias nós saímos com cinco internos de medicina e 

visitamos algum município da região metropolitana em Campinas, fazendo triagem de 

agricultores que possam ter suspeita de ter exposição e algum efeito relacionado a 

agrotóxico. 

Fazemos uma ficha de triagem e a Samara, minha esposa que é bióloga faz um 

exame de laboratório rápido, fácil de ser feito e que determina na hora se o indivíduo 

tem exposição aos organofosforados. Esse trabalho de monitoramento que a gente faz 

Senhores Deputados e platéia, está pactuado no SUS há anos. Intoxicação por 

agrotóxico ou doença relacionada a agrotóxico é de notificação compulsória. Isso 

deveria estar sendo feito pelos municípios rotineiramente. 

Então é mais uma sugestão aqui para que esta Casa também faça os esforços que 

forem possíveis para que as Secretarias de Saúde Municipais, a Estadual e o Governo 

Federal dêem recursos aos municípios para que possam desenvolver este programa de 

monitoramento que tem que ser constante, como a gente faz com a UNICAMP. 

 

O SR.  - Senhor Zanaga, o senhor poderia voltar um pouco nas condutas, como 

vocês encaminham. Você estava falando 

 

O SR. ÂNGELO ZANAGA TRAPÉ – Qual você quer? Conduta? 

 

O SR.  – (Ininteligível). 

 

O SR. ÂNGELO ZANAGA TRAPÉ – A gente afasta da exposição, pois não. 

 

O SR. – Só para eu 

 

O SR. ÂNGELO ZANAGA TRAPÉ – Dificuldade trabalhista e nesse sentido 

do meeiro, pelo menos, que eu falo, não é? Para o meeiro é muito difícil. A gente faz o 

tratamento terapêutico, (ininteligível) nível local principalmente quando há a buscativa, 

a gente abre uma ficha de notificação e a gente tem que confirmar ou descartar o caso. 

Isso vai para casuística estadual e para a casuística do SINITOX que é do Ministério da 

Saúde. E tem muito erro hoje de casuística, muito erro e tem muitas pessoas falando 

coisas sem conhecimento científico sobre intoxicação. Não difere o que é intoxicação de 

exposição. 

Na nossa experiência UNICAMP, só um dado aqui, em oito anos, nós já triamos 

em trabalho de campo 6500 pessoas. A média de tempo de exposição desses 

agricultores é de 18 anos, média de 18 anos. Tem gente com 30, 40, tal. Dessas 6500 

pessoas, 20% se encaixam em critérios que exige uma avaliação ambulatorial nossa, ou 

seja, nós encaminhamos para a UNICAMP 1300 pessoas. Das 1300 pessoas que 
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quando aquele te agrotóxico. Do ponto de vista toxicológico eu posso dizer que os dois 

têm a mesma segurança. 

Eu ia entrar nesta questão aqui que eu vou passar para o colega Marcelo 

(ininteligível), mas eu só queria relembrar uma coisa aqui que eu vi agora, domingo eu 

não sei se vocês leram na Folha de São Paulo um artigo do Dr. Dráuzio Varela? Ele 

estava falando exatamente do combate do vetor da Dengue em dois países, na Austrália 

onde eles fizeram a contaminação, a utilização de algumas espécies de aedes que está 

contaminado com uma bactéria e essa contaminação faz com que o sistema imunológico 

do aedes fique mais fortalecido e ele impede a contaminação pelo vírus da Dengue. 

Então eles estão melhorando muito. 

E outro que foi feito nas Ilhas Cayman, pela OMS, que reduziu em 80% a 

população de aedes em uma região das Ilhas Cayman, onde eles modificaram 

geneticamente esse aedes esterilizando, eles ficaram inférteis. Eles são insetos maiores 

que competem com os machos mais fracos e não conseguem fertilizar as fêmeas e tem 

uma redução muito grande desse vetor. Isso aí o Prof. Marcelo pode falar melhor. Eu 

me lembro também da mosca varejeira que foi extinta nos Estados Unidos anos atrás. 

Mas esta é a contribuição que eu gostaria de trazer e a gente tem que pensar 

nisso. Isso aqui que acontece no Brasil, minha gente. Isso aqui era funcionário público 

de uma grande prefeitura, de uma grande cidade do Paraná. E você vai em São Paulo  é 

a mesma coisa, vai em Campinas e é a mesma coisa. Ele é do Departamento de Parques 

e Jardins, cadê os SUS aí? Cadê a segurança do trabalhador? Cadê o CEREST? Cadê o 

Poder Público? Cadê a política pública para fazer este indivíduo não usar isto daí? 

Sair assim na rua com uma marmita, o agrotóxico, a bomba costal e a água de 

beber, isso são coisa tupiniquim. Aí eles vão comer ali, olha, sem nada. Quer dizer que 

o veneno ali molhado, isso que a gente precisa mudar, essa é uma triste realidade que a 

gente tem que combater e mudar para a gente melhorar essa nossa condição. Era isso 

que eu tinha para dizer, agradeço a atenção e passo a palavra para o Marcelo, eu estou à 

disposição. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Não, doutor, pode ficar a 

vontade. O nosso digno relator, Deputado Simão Pedro, tem, nós vamos ouvir agora o 

Dr. Geraldo Papa. É que nos foi pedido, Deputado Simão Pedro, Dr. Ângelo fez um 

pedido para que dividisse um pouco o tempo para que o Prof. Marcelo pudesse fazer 

uma explanação final dentro do tempo dele. Nós falamos no início, V. Exa., assim já 

concordou e isso foi aprovado logo no começo. A gente fez o anúncio para que o Dr. 

Marcelo pudesse também, dentro de um tempo, por favor, nós temos o Prof. Dr. 

Geraldo Papa e também a outra convidada, nossa querida Dra. Vera Maria de Holanda 

Molo, por favor, fique a vontade. 

 

O SR. MARCELO MENOCI – Eu agradeço a oportunidade, fico bastante 

honrado pela possibilidade de falar um pouco com vocês. Eu realmente estava bastante 

preocupado, Deputado, com o que eu ouvi na semana passada aqui, e eu fico 

extremamente (ininteligível) de perceber que vocês Deputados me deram essa 

oportunidade porque realmente, se dependesse do que eu ouvi semana passada, acho 

que a gente deveria provavelmente banir a agricultura em larga escala, defensivo 

agrícola e biotecnologia aqui no Estado de São Paulo. Isso realmente me deixou um 

pouco preocupado. 

Acho que depois desta apresentação do meu colega da UNICAMP, fica até mais 

fácil para percebermos que estudos fundamentados feito por cientistas renomados são 

extremamente importantes para tentarmos entender e jogar um pouco de luz nesta 

polêmica. 

Uma coisa que é bastante relevante é saber que a legislação brasileira que trata 

de biossegurança é uma das mais avançadas do mundo, é recente, em 2005 ela foi 

aprovada, depois de muita discussão com a sociedade. Então nós temos uma legislação 

que realmente observa tudo o que está acontecendo nos laboratórios de pesquisa antes 

de chegar no Mercado e mais ainda depois que o alimento transgênico chegou no 

Mercado. 

Para vocês terem uma idéia, toda pesquisa e toda liberação comercial deve ser 

validada, autorizada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, vinculada 

diretamente ao Governo. 

Ela é composta por doze especialistas de notório saber. São pessoas com grau 

nível Doutorado na área de animal, vegetal, saúde humana, meio ambiente. Aí estes 

dá uma porçãozinha de um miligrama. Aí pega essa porção de um miligrama e divide 

por mil de novo, é uma porção de um micrograma, e se encontra de resíduo no 

pimentão, 0,00 alguma coisa. Você tem que pegar esse micrograma e dividir por mil de 

novo, é o que foi achado, um negocinho assim, em um quilo de pimentão. E quem come 

um quilo de pimentão? Quantos quilos você come de pimentão por dia? Eu não gosto de 

pimentão. 

Tomate, por exemplo, Quanto você come de tomate? Bastante. O tomate, sabe 

quanto foi nesta amostra aqui? Zero por cento. Então isso é uma informação que não 

contribui para a sociedade, para a cadeia produtiva da agricultura, não contribui para 

ninguém porque confunde, é um fator confundidor. 

Todos esses produtos aqui, por exemplo, pegaram os dados do CEAGESP de 

2009 e 2010, 450 amostras de melão, manga, abacaxi, batata, uva, maçã, mamão e 

tomate. Dois terços das amostras tinham detectado um terço não. Noventa por cento 

abaixo do limite máximo de resíduos. Já é um limite de segurança muito grande que é 

feito para a população em geral e criança. Quatro por cento só, acima do limite máximo 

de resíduo, seis por cento não autorizados para a cultura.  

Porém todos os que foram encontrados estão registrados no país em uso em 

outras culturas. Quer dizer, é um problema sanitário, isto do ponto de vista de Saúde 

Pública não tem importância, relevância nenhuma. Isso aí é fonte de um engenheiro 

(ininteligível) que trabalha com segurança alimentar no CEAGESP. 

Então, são dados que deixam para a gente, quando eu falo, bom, eu nunca 

encontrei ninguém intoxicado por alimento, eu posso dizer hoje para a população 

brasileira, pelos achados que o PARA tem trazido, pelo que o CEAGESP tem, nós 

temos uma segurança alimentar extremamente boa em termos nacionais e no Estado de 

São Paulo, então, muito mais forte porque a gente tem uma estrutura muito boa de 

controle disso, de fiscalização e de informação  que os agricultores tem hoje. 

Nós temos programa da Secretaria de Agricultura fantástico que é o 

(ininteligível) Programa Integrado de Agricultura, que faz um controle, existe até uma 

redução do uso de agrotóxico tanto no morango como em outras frutas em geral. Nós 

temos este trabalho de vigilância à saúde. Os gestores locais estão trabalhando mais 

intensamente em fiscalização. Os agricultores já têm mais informação, tem muito mais 

acesso a equipamentos de proteção individual e tem utilizados esses equipamentos. O 

fato de não termos nenhum caso de intoxicação aguda de origem ocupacional internado 

no HC da UNICAMP em três anos, é uma população de quase seis milhões, a gente 

atende também sul de Minas, chega a quase 10 milhões, é muito relevante. 

Colocando um pouco aqui essa face a face, orgânica (ininteligível) nutricional, 

bom, na minha avaliação como profissional da saúde, os dois tem valor nutritivo, essa 

informação é do pessoal de engenharia de alimentos, os dois tem sabor, os dois tem 

segurança e aqui a segurança alimentar está mostrada nos dados que a ANVISA e o 

CEAGESP nos mostram. 

Agora tem um problema, quem tem acesso ao orgânico no Brasil? Quem faz 

propaganda do orgânico na televisão? Vou falar, Alex Atala, (ininteligível) esses 

comem só orgânicos. Quem come a comida do Alex Atala? O povo da periferia? A 

população trabalhadora da Assembleia Legislativa de São Paulo? Nós? Eu nunca fui no 

(ininteligível), uma vez passei lá e só de passagem cobraram 10 reais, é caro! Vai 

quem? A classe “A”. Quem compra um repolhinho deste tamanho? É a classe “A” que 

paga quatro, cinco reais um repolhinho deste tamanho e acham uma maravilha. Como é 

que nós vamos alimentar a população mundial com um repolhinho deste tamanho? 

E é uma perversidade com a população em geral porque você chega nas grandes 

redes de supermercados e está lá uma gôndola inteira, uma prateleira assim, aqui 

produtos orgânicos sem agrotóxicos, daí vai lá a cidadã da periferia e vê um pé de alface 

que custa cinco reais, quatro, três reais, e do lado tem outra gôndola que custa cinqüenta 

centavos e é um baita de um pé de alface, bonito desse tipo. Ela fala, nossa, eu vou ter 

que comprar esse que tem agrotóxico e é uma mentira, é uma inverdade. 

Não é verdade que tem agrotóxico ali e é uma perversidade com a população, 

não é? E tem grandes redes de supermercados que se acham ecologicamente corretos, 

etc. e tal. 

Então, é uma capacidade de produção limitada. Para produzir, para alimentar a 

população nós temos que saber usar de maneira adequada, com toda tecnologia para isso 

e poder produzir. 

Agora, os dois têm relevância? Tem! Quer comer orgânico, come, agora não 

vem falar que o orgânico tem mais sabor, mais valor nutricional ou não tem agrotóxico, 
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Organização Mundial da Saúde, explicitamente apóia o uso de biotecnologia, os 

transgênicos. 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, é 

muito clara quando diz que a Biotecnologia tem grande potencial para resolver diversos 

problemas. Cada gene deve ser cientificamente avaliado caso a caso e não há 

incompatibilidade entre transgênicos e práticas agrícolas ambientalmente corretas. Não 

há incompatibilidade. 

E olha que curioso! Alimentos liberados para consumo são tão seguros como os 

convencionais. Os alimentos transgênicos é tão seguro como o convencional. Isso é a 

FAO que está falando. Uma preocupação da FAO, que estes produtos da biotecnologia 

devem chegar aos mais necessitados. 

No último slide do meu colega vocês viram o absurdo que é a pessoa que está 

trabalhando com agrotóxico. Existem diversos estudos mostrando nas lavouras de 

transgênicos que usam plantas resistentes a insetos foram duramente criticadas aqui na 

semana passada, o número de agricultores intoxicado é muito menor, porque estas 

plantas já se protegem contra os insetos. Então existe uma necessidade menor de uso de 

agrotóxico. 

Além da OMS, da FAO várias academias de ciências do mundo, de cientistas 

apóiam o uso de biotecnologia, incluindo Brasil, México, China, Índia, Inglaterra. E em 

um país, um Estado como São Paulo que responde por quase 40% da produção 

científica nacional, é importante a gente mencionar também que 25 ganhadores do 

Prêmio Nobel assinaram um manifesto apoiando o uso de transgênico na agricultura. 

Não existe que seja do meu conhecimento, um único ganhador do Prêmio Nobel que 

seja contra o uso da biotecnologia. São pessoas de altíssimo nível que estão apoiando o 

uso de transgênico no Brasil. 

Em suma, acho que o Brasil tem um sistema bastante robusto de análise de 

transgênicos completamente alinhados com o que existe de mais avançado no mundo e 

que coloca a biotecnologia a serviço do agricultor e da saúde do consumidor. 

Então, não existe motivo para questionarmos a segurança alimentar dos 

transgênicos que estão sendo aprovados aqui no Brasil. E eu me coloco à disposição dos 

Senhores Deputados para qualquer esclarecimento posterior e reforço uma vez mais a 

minha gratidão por poder expressar para vocês outra parte desse assunto que é 

extremamente polêmico, mas tudo o que eu falo aqui é cientificamente fundamentado. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Convido agora o Prof. Dr. 

Geraldo Papa, Cientista do Departamento de Engenharia Rural e Solos da Universidade 

Estadual Paulista para tomar assento à Mesa e fazer a explanação. 

 

O SR. GERALDO PAPA – Boa tarde a todos! Eu queria externar também a 

minha satisfação de estar aqui, uma vez que sou de uma Universidade Paulista, mantida 

pelo Governo do Estado de São Paulo e com freqüência eu tenho assessorado o 

(ininteligível) em Brasília e pela primeira vez, assessorando diretamente a Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo que é motivo de satisfação para mim, uma vez que 

minha Universidade é mantida pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Eu vou conversar com vocês em torno de 15 minutos, é isso que eu tenho mais 

ou menos? Sobre esse tema que eu coloquei aí, Segurança Alimentar versus Defensivos 

Agrícolas ou Agrotóxicos. 

O termo agrotóxico foi inventado por um professor meu na época em que eu era 

estudante na USP. Ele tem dois lados, um ruim porque a forma como foi criado foi por 

ideologia e então foi com a idéia de dar um viés pejorativo ao termo e o lado bom é que 

agrotóxico assusta um pouco o agricultor e faz com ele tome mais cuidado. O 

agrotóxico assusta então ele trabalha com mais cuidado. 

Eu queria começar dizendo que agricultura orgânica, agricultura biodinâmica 

são segmentos altamente interessantes e que não rivalizam com o que a gente pode dizer 

de agricultura convencional. Eu estou aqui na condição de quem trabalha com pesquisa 

na área de manejo integrado de pragas que é a forma mais racional de você produzir 

sem causar os efeitos maléficos ao agricultor, sem causar desequilíbrio biológicos e sem 

intoxicar o agricultor. 

Porém, sem perder de vista o interesse principal do agricultor que é obter lucro 

com a agricultura. Ele te que pagar as contas dele, então não adianta eu ir a um 

dozes especialistas avaliam cada pedido individualmente de cada empresa que quer 

colocar um transgênico na mesa de um brasileiro. Outros nove representantes dos 

Ministérios da Ciência e Tecnologia, Saúde, Meio Ambiente, Agricultura, Defesa, 

Desenvolvimento Social, também tem palavra e avaliam aquele produto que está para 

ser liberado para consumo humano. 

Existem outros seis especialistas além de todas estas pessoas, Defesa do 

Consumidor, Saúde, Meio Ambiente, Biotecnologia, Agricultura Familiar, quer dizer, 

existe uma comissão de altíssimo nível que avalia cada produto que será liberado para 

consumo humano no Brasil. 

Enquanto a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprova o milho 

transgênico para ser consumido, qualquer entidade pode questionar essa aprovação 

desde que seja fundamentada cientificamente, não por motivos ideológicos. Então, 

quem entra em ação é o Conselho Nacional de Biossegurança que é composto por 

Ministros do Estado, da Casa Civil, a Dilma já participou disso, nossa Presidente atual, 

Ciência da Tecnologia, Movimento Agrário, Saúde, Meio Ambiente, Justiça, Defesa, 

Relações Exteriores. Os Ministros dão a última palavra sobre a liberação de qualquer 

alimento transgênico para ser consumido no Brasil. 

Então vejam o absurdo acreditar que tantas pessoas, com tanta responsabilidade 

tenham cogitado aprovar um alimento geneticamente modificado, transgênico, sem que 

ele tivesse passado por rigorosos testes alimentar e para o Meio Ambiente. E o que foi 

dito aqui nesta Casa na semana passada realmente não tem a menor consistência nos 

fatos que vemos aqui no Brasil. O Brasil não é uma “República de Banana” que aprova 

alguma coisa que não foi intensivamente estudada para ter certeza de que ele não fará 

mal para a saúde humana e nem para o Meio Ambiente. 

Um negócio que também é importante ressaltar é que todos os alimentos 

transgênicos que são liberados para consumo aqui no Brasil já foram e já estão sendo 

consumidos em outros países. Ou seja, já foram aprovados por entidades similares, à 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança em países como os Estados Unidos, 

Europa, Japão, Austrália. Então nós não estamos consumindo nada aqui no Brasil que já 

não esteja sendo consumido em outros países. Em todos esses países o ritual é o mesmo, 

muito estudo para comprovar a segurança alimentar. 

E daí, um aspecto que é muito relevante, nunca, repito, nunca houve um caso 

sequer de qualquer tipo de intoxicação derivado do consumo de um alimento 

transgênico, nunca. E se nós estivéssemos liberando para consumo humano alimentos 

que não fossem seguros para a saúde humana, isso certamente já teria aparecido. 

Por outro lado, se costuma dizer que não existem estudos suficientes para 

comprovar a segurança dos alimentos transgênicos. Isto também não corresponde à 

realidade do Brasil e do mundo. Existem diversos estudos à disposição de qualquer um 

na internet feitos por pesquisadores independentes, não vinculados a qualquer tipo de 

indústria, mostrando que aquele alimento transgênico, ou ele reduziu a quantidade de 

agrotóxico utilizado na lavoura, ou passou por todos os testes com cobaias, etc. para a 

segurança alimentar. 

Então, para vocês terem uma idéia, acho que o principal benefício que nós 

vemos nos transgênicos nessa área de segurança alimentar, além de serem seguros para 

consumo, é que em boa parte deles eles reduzem o uso de agrotóxico. E como vocês 

viram na explanação passada, essa redução do consumo do agrotóxico não terá um 

impacto grande na saúde do consumidor, porque realmente o nosso sistema de 

vigilância está mostrando que estes alimentos são seguros, os alimentos convencionais. 

Mas porque o agricultor está adotando uma forma tão rápida e tão intensa ao uso 

de biotecnologia na agricultura? Se vocês olharem as páginas de algumas dessas ONGs 

ambientalistas, a da Suécia é um caso que eu mostro para os meus alunos, você vê a 

imagem do agricultor no terceiro mundo que é o rótulo que eles colocam. É uma pessoa 

negra, porque eles associam cor com pobreza, é um cara com uma roupa totalmente 

esfarrapada, com uma enxada na mão, com um filho barrigudo descalço do lado. Essa 

imagem que eles querem passar do que é um agricultor em um país de terceiro mundo, 

ou seja, que não pertence à Europa. 

O Brasil está longe desta realidade, nosso agricultor passa longe disso, 

claramente. Vocês conseguem conceber que um agricultor vai pagar mais caro pela 

semente, porque ela é transgênica e ele iria usar mais agrotóxico, e iria vender esse 

produto por um preço menor? Que agricultor em sã consciência faria isso? O agricultor 

só usa transgênico porque ele tem maior margem de lucro no final e essa maior margem 

de lucro se reflete graças à redução do agrotóxico. Por isso e vários outros assuntos, 

quem de peso apóia o uso da biotecnologia, os transgênicos, na agricultura? A 
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linha nova de defensivos. Só se ele mergulhar dentro do tambor e morrer afogado. Então 

eu às vezes falo que até para suicídio você está precisando de uma recomendação do 

engenheiro agrônomo, logicamente exagerando. 

Evidente que ainda temos os organofosforados, ainda temos os (ininteligível) 

que são defensivos que a ANVISA vem trabalhando gradativamente e precisa ser 

gradativo porque a agricultura ainda depende desses defensivos, substituindo por grupos 

químicos mais modernos e que atuam em sistemas orgânicos mais específicos de 

artrópode com um poder letal bem reduzido para manejo. 

Aqui eu vou conversar depois sobre o aumento populacional e a produção de 

alimentos. Aqui uma coisa que eu queria deixar também claro, é que, à medida que o 

Homem deixou de ser nômade, à medida que ele plantou a mesma espécie vegetal em 

linha e fez a agricultura concentrando a mesma espécie no mesmo local, ele já 

desequilibrou a natureza, ele já rompeu com as relações que antes eram estáveis e que a 

natureza sempre vai dar uma resposta a toda ação que praticamos contra ela. E que hoje, 

pelo menos a agronomia, acho que cabe também a medicina e todas as outras áreas, 

trabalham e estão conseguindo exatamente, se não erradicar os efeitos colaterais, pelo 

menos minimizar os efeitos dessa resposta que a natureza dá a essa ação, essa 

“agressão”, essa ação que somos obrigados a praticar contra ela para que a gente possa 

se alimentar. 

Então, um papel importante hoje da agronomia não é a busca de produtividade a 

qualquer custo, é a busca de produtividade dentro de um projeto de sustentabilidade e 

caminha-se bem para isso. Não estamos perfeitos nisso, mas caminhando bem, para 

isso. 

Então, a maioria hoje está entendendo que a palavra sustentabilidade não é mais 

uma palavra da moda, que antes qualquer evento a gente tentava encaixar na palavra 

sustentabilidade porque era a palavra da moda e não é. É uma realidade, não sãos os 

nossos métodos, nós mesmos vamos sentir senão trabalharmos nessa linha. 

Isso aqui é um orgulho da agricultura brasileira que mostra o aumento da 

produtividade, este ano estamos batendo recorde, estourando em 150 milhões de 

toneladas de grãos com um aumento mínimo da área plantada. O grande sucesso disso é 

que, se a população aumenta e você precisa aumentar a produção de alimentos, você só 

tem duas formas de fazer isso, ou você tira mais da mesma área ou aumenta a área 

plantada. E para aumentar a área plantada você tem que invadir florestas, tem que 

avançar para as reservas que não é o desejável e ninguém quer isso. 

E quem fez com que essa produtividade aumentasse dentro da mesma área foi a 

tecnologia, defensivos agrícolas encaixados nisso, é lógico que isso vai desde o sistema 

bancário, desde as variedades até o controle de pragas e doenças. 

Então hoje nós estamos aí, compara aqui 95, 96 quando a gente produzia cerca 

de 74 milhões de toneladas de grãos em 36 milhões de hectares hoje estamos só com 47 

milhões, aumentou muito pouco e a produtividade é quase três vezes isso, graças à 

tecnologia. 

E o cenário da agricultura brasileira, uma agricultura intensiva, áreas extensas, 

monocultura e com isso, logicamente nós temos o aumento dos desafios (ininteligível) 

sanitários. 

Bom, isso aqui, eu costumo dizer que o sucesso da agricultura brasileira está 

calcado no plantio direto que e uma prática conservacionista, na integração 

lavoura/pecuária, na rotação de culturas e no manejo integrado de pragas, doenças e 

plantas daninhas. 

Embora não tenhamos a plenitude dos agricultores trabalhando dentro de um 

sistema desses, nós já caminhamos para a maioria fazendo isso. Hoje, se não temos 

todos os agricultores trabalhando com todos os itens do Programa de manejo Integrado, 

nós temos praticamente todos com pelo menos vários itens dentro dos programas 

encaixando dentro de sua agricultura. 

Então, se vocês forem ao serrado brasileiro, se forem nos cinturões aqui de São 

Paulo, você cera que o agricultor nosso já fala em manejo integrado, já fala em 

racionalidade de uso de pesticida. A maioria sabe o que é período de carência, por 

exemplo, que é o tempo que você tem que esperar após uma pulverização para colher, 

que é o tempo que é muito bem estudado e muito seguro que é o tempo de dissipação do 

resíduo.  

agricultor e colocar um Programa altamente interessante, mirabolante sobre o ponto de 

vista do ambiente e ele perder dinheiro com aquilo lá, se não for viável 

economicamente. 

Assim como não posso também fazer o contrário, colocar algo extremamente 

econômico e rentável para ele, mas que vai contaminar o ambiente, vai dar risco de 

intoxicação aos aplicadores e também não vai ter lucro com aquilo. 

Falando do seguimento de orgânico, bom, eu queria mostrar aqui que dois terços 

de todos os organismos vivos são artrópodes. Entre os artrópodes a grande maioria são 

insetos e que nós temos uma agricultura tropical, hoje uma agricultura bastante 

importante no mundo, não é perfeita, mas caminha muito bem. Está se modernizando, 

está avançando e já está entre as mais importantes do mundo. 

Mas, quando você compara o Norte, por exemplo, dos Estados Unidos com o 

Sul dos Estados Unidos, eu estou fazendo a comparação lá porque as estações lá são 

mais nítidas, você tem no Norte dos Estados Unidos que é um clima temperado, um uso 

menor de defensivos. E no Sul dos Estados Unidos você tem um uso muito semelhante 

ao nosso porque, embora um pouco mais frio que nós ainda, eles têm, é calor, é quente, 

é tropical e com isso eles têm mais problemas de pragas. E com mais problemas de 

pragas eles têm mais dependência dos defensivos. 

Agora, o que o brasileiro comum quer, ou vamos dizer, o que o paulista quer, no 

nosso caso? Ele quer um alimento sadio. Então, quando um consumidor comum, um 

brasileiro comum pega um fruto em sua mão, ele não olha para aquele fruto e fala “será 

que as relações de nitrogênio, potássio, sódio, estão certinhas aqui?” Ele olha para 

aquele fruto e o que ele pensa? “Isto aqui está sadio? Isto aqui vai me fazer mal?”  

É isso que interessa para ele. Ele não está preocupado se aquilo foi produzido em 

uma agricultura camponesa, por um agricultor virgem das pragarias de São Paulo, de 

Piratininga, por exemplo. Ele só quer saber se aquilo vai fazer mal ara ele. 

Hoje a agricultura caminha por um segmento que até já foi citado aqui que é a 

produção integrada, que garante a sanidade mesmo dentro de um esquema de 

agricultura convencional. 

Por exemplo, uma pergunta que eu faço aos alunos, se eles forem tomar um café 

na padaria, quando você fala isso para aluno eles falam o seguinte, a gente bebe cerveja, 

não bebe café. 

(Risos) 

Mas aí eu falo, digamos que você vai tomar um café e está lá uma placa escrito 

“café orgânico”, cinco reais, “café comum”, um real. Eles respondem quase que em 

coro que eles vão no de um real porque eles têm pouco dinheiro. Mas eu não quero aqui 

deixar nenhum viés contrário ao orgânico, é um segmento, volto a dizer, interessante, é 

uma filosofia e que não rivaliza com a agricultura convencional. É outra forma. 

Mas aí eu coloco uma terceira opção no café lá. Estão lá “café orgânico”, cinco 

reais, “café comum”, um real, e a terceira opção é “café produzido pelo agricultor 

fulano de tal, dentro de boas práticas agrícolas com o uso de produtos devidamente 

registrados nos órgãos governamentais”, um real e oitenta centavos. E aí você vê 

claramente, tem uns que continua no de um real, ma você vê claramente que a maioria 

fala, “dá para ir no de um real e oitenta centavos. 

O que eu estou querendo dizer com isso? Que o problema maior de intoxicações 

está no mau uso do defensivo, está na ignorância. A ignorância acaba matando, acaba 

trazendo problemas, mas que hoje, felizmente nós caminhamos para um ponto onde 

mesmo que o agricultor queira voluntariamente intoxicar, ou seja, tentativa de suicídio, 

tem um número que não sei se é atual, talvez o meu colega tenha um número mas atual, 

mas cerca de 30% dos casos que chegam aos hospitais com intoxicação por defensivo 

são tentativas de suicídio. 

Então, a pessoa que está com a intenção de se suicidar, ele vê mais facilidade 

talvez de comprar defensivo, mas nós caminhamos, veja bem, não chegamos ainda 

nisso, mas estamos caminhando e não estamos longe de chegar a um ponto em que 

mesmo que o agricultor queira se intoxicar com o defensivo, ele não vai conseguir. 

Por exemplo, tem um grupo de inseticida que se chama Reguladores de 

Crescimento de Insetos, é moderno. Ele atua em enzimas que são específicas do 

crescimento dos artrópodes que os mamíferos não têm. Então, o que acontece se um 

mamífero ingerir aquele produto? Nada, porque, nada não, porque tem solvente 

orgânico, ele vai ter lá, mas não tem poder letal para ele morrer, por exemplo, com essa 
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Tem alguns debates que eu participo e que são convidados Promotores e Juízes 

que não são da área agrícola e uma pergunta freqüente que vem é assim, “professor, 

porque ao invés do defensivo, pesticida, agrotóxico, não usa o controle biológico?” 

Então, eles têm a ideia, ou a população em geral tem a ideia que se usa 

agrotóxico, defensivo, por maldade. Nós não somos malvados, vamos usar porque não 

gosta do veneno. Não, é que o controle biológico é limitadíssimo, ele é interessante, 

minha tese, eu ganhei prêmio na minha tese de doutorado com controle biológico. É 

lindo, é bonito, é intrigante, mas tem uma série de limitações. 

E eu vou mostrar aí depois porque o agricultor então acaba optando pelos 

defensivos. Isso não é ó Brasil, isso é o mundo todo. Volto a falar, não estou fazendo 

apologia contra controle biológico, ele é muito interessante, muito bonito e dá para 

integrar. Eu estou trabalhando agora na cana de açúcar, controle da principal praga da 

cana que é a “broca”, integrando o químico com o biológico de forma fantástica. 

Usando defensivo que não mata a vespinha que é o inimigo natural da broca. E a gente 

conseguiu melhorar bem o controle porque só o químico não dá conta e só o biológico 

não dá conta. 

Então, o problema às vezes que eu deparo com o agricultor, é que às vezes ele 

faz tudo ao contrário do que prega o manejo e depois ele quer que a química resolva. É 

que nem aquele sujeito que, vamos dizer, ingere uma quantia enorme de álcool e depois 

ele quer que o comprimido resolva. Na agricultura é a mesma coisa.  

Se você faz tudo errado, se você não respeita nenhum programa de manejo e 

quer que só a química resolva, ela também aí, se torna limitada. Então, porque o 

agricultor gosta tanto ou opta pelo defensivo? Está lá, única medida prática para o 

controle populacional de insetos quando ela se aproxima do nível de dano. Proporciona 

rápida ação curativa contra um dano visível é ótima eficiência na ação preventiva, 

oferece uma vasta gama de propriedades, usos, métodos de aplicação para diferentes 

condições de ocorrências de pragas. Bom retorno econômico com custo relativamente 

baixo que possibilita ao produtor uma ação isolada e independente. 

Então, isso é o que o defensivo tem de bom para o agricultor e dá para extrair 

deles isso e evitar isso que é o problema. Então, está lá, ele pode causar desequilíbrio 

biológico se for mal usado, ele pode causar aumento de população de pragas que não 

eram importantes, ele pode desenvolver resistência das pragas aos defensivos, ele pode 

ter resíduo no alimento, pode contaminar o ambiente e pode por em risco a vida do 

aplicador, e ele é uma solução apenas temporária para os problemas de ocorrência de 

praga. 

Então, o que nós temos? Nós temos às vezes os extremos, os extremistas. O que 

o extremista pega? Ele pega tudo isso aqui do defensivo e bate só nisso e esquece o 

resto que o defensivo tem de bom. Esse é o problema, é que dá para você com o manejo, 

com o uso racional, com a técnica de uso, você extrair dos defensivos o que ele tem de 

bom e minimizar ou evitar isso que ele tem de ruim. 

Então, é isso o que a gente precisa fazer chegar ao nosso agricultor, é a sua 

educação e treinamento para que ele saiba usar, que ele use exatamente quando precisa 

e dentro de normas que garantam a sanidade do cultivo dele, do aplicador e do 

ambiente. 

E hoje a gente caminha para novos mecanismos de ação de defensivos, menor 

quantidade de ingrediente ativo, menor toxicidade ao Homem e ao ambiente, mais 

seletivos os insetos benéficos, e maior eficiência e maior período de controle. 

Aqui só para vocês terem uma ideia, nós fomos ao cinturão verde de Ilha 

Solteira que é a minha cidade, que tem lá um assentamento muito bem feito que foi 

bancado pela (ininteligível) com máquinas, aquele assentamento onde teve uma boa 

assistência com agrônomos e tudo o mais. 

Mas nós fomos lá e fizemos um levantamento prévio da situação e vimos que 

nós tínhamos uma série de problemas, e olha que estamos falando do Estado de São 

Paulo, ainda, embora estejamos já próximo do Mato Grosso. 

Eu não vou ficar lendo aí demais, mas só para vocês terem uma ideia. Um terço 

deles tinha um problema de mau uso de defensivos e o que a gente fez? Aplicou o 

questionário que levou a esses dados e aí fizemos um treinamento intensivo, a UNESP, 

minha Universidade, a Pró Reitoria de Extensão bancou, fizemos um treinamento e 

esperamos um ano para que não ficassem viciados no treinamento recente e reaplicamos 

o treinamento e melhorou muito os índices, mas melhorou bastante. 

 

Que vai garantir o que? Que aquele produto vegetal, aquele fruto mesmo tendo 

utilizado o defensivo agrícola, resíduo ali foi dissipado, ele está sadio, dá para garantir a 

sanidade dele. 

Aqui tem coisas um pouco acadêmicas e eu vou pular, mas só para dizer aqui, o 

MIP, dois tipos de MIP, MIP é Manejo Integrado de Pragas. Estratégico, contempla um 

sistema complexo em sistema baseado no profundo do agro ecossistema. Atualiza 

medidas de manejo biológico, genético, físico, cultural, rotação e vai aí, como um uso 

bastante restrito de pesticidas. Esse é o que eu mais gosto, esse é o que a gente busca. 

Porém, ele é utópico ainda para o sucesso da agricultura brasileira, para grandes, 

não seríamos mais o primeiro em soja, e não seríamos o primeiro em citrus, não 

teríamos este sucesso agora no etanol se não tivéssemos a ajuda dos defensivos. Então, 

o que se prega? O uso racional, o uso dentro de técnicas, o uso moderno e a gente volta 

a dizer, não estamos vivendo esta maravilha, mas estamos caminhando para isso.  

A gente vê nitidamente, eu ano, viajo todo o Brasil e eu vejo que a gente mudou 

bastante de uns tempos para cá em relação a esta busca e este objetivo. E quando eu falo 

nós, estou falando o nosso agricultor. 

Bom, aqui, na verdade tem o tático que é o MIP, digamos, mais palpável, o 

segundo que está ali que ele não restringe tanto o uso de defensivo, mas ele trabalha de 

uma forma que você faz um programa para o agricultor que faz tudo para que ele não 

precise usar o defensivo, porém, quando ele vai perder dinheiro, aí sim, entra com o 

defensivo. Aí tem uma série de critérios nessa entrada. Ele vai escolher o que é mais 

seletivo, aquele que poupa inimigo natural, ele terá que respeitar a bula. 

Esse problema que às vezes nós temos às vezes o não respeito à bula e a gente 

até faz uma analogia com os medicamentos que é mais ou menos a mesma coisa. 

Quando nós temos uma bactéria atacando a nossa garganta nós tomamos um antibiótico, 

por isso que muita gente não gosta do termo agrotóxico, porque a gente teria que 

chamar os remédios de humanotóxicos. 

Quando a gente tem, digamos, não quero (ininteligível) diante do meu colega 

médico, mas se você tem um vírus e você tomar antibiótico você não está fazendo um 

uso correto, o antibiótico é para bactéria e você tem vírus, o vírus vai completar o ciclo 

e talvez você não precisasse tomar nada. 

Então, o que a gente fala às vezes para o agricultor, qual é a melhor 

pulverização? É aquela que não precisa ser feita, aquela que você conseguiu poupar. E 

quando eu falo poupar, imagine um agricultor médio de 500 hectares, se ele não fizer 

um programa de manejo e fizer cinco pulverizações, ele vai gastar um “x”lá, se ele 

colocar um programa de manejo que reduza de cinco para quatro, veja bem, uma 

pulverização que ele economizou em 500 hectares rende uma economia para ele que ele 

paga (ininteligível) aquela pessoa que foi lá olhar se precisava ou não um empregado, 

deu um emprego e poupa uma área de mais uma aplicação. 

Então, não é o radicalismo, digamos, do uso do agrotóxico é isso, é aquilo. 

Agrotóxico é a melhor ferramenta que o agricultor tem para controlar as suas pragas, 

mas é um toxico, é um “cida”, assim como os orgânicos utilizam, por exemplo, os 

defensivos naturais e que também precisam ser avaliados na sua toxicologia porque 

também são “cida”. 

Eu, por exemplo, trabalho para o (ininteligível) que é um inseticida natural que 

hoje está fazendo sucesso, mas ele tem uma série de substâncias tóxicas. E há uma idéia 

de que tudo que é natural é bom e o que é sintético é ruim, e não é bem assim. As 

drogas mesmo elas vêm de pouca síntese. Tem bastantes plantas daninhas que matam o 

gado, que come lá a planta venenosa e o gado morre. 

Então, a natureza produz bastante veneno e eles também precisam ser estudados. 

É lógico que quando você sintetiza em laboratório você potencializa para viabilizar o 

uso na agricultura, mas os produtos naturais, eu volto a falar, não estou aqui fazendo 

apologia contra produto natural, pelo contrário, eu estudo eles, eu trabalho co eles. Mas 

eles também precisam ter avaliação toxicológica. 

Mas, o ideal que a gente trabalha é a mistura dos dois, seria aquele manejo, 

digamos, que restringe mais misturado com aquele que permite o uso trabalhando 

sempre o que? Fazendo com que o agricultor consiga controlar sua praga sem se 

intoxicar, sem contaminar o ambiente e sem mandar um produto contaminado para o 

consumidor. 

Então aqui, falando de defensivos, considerando-se a sua adoção, a permanência 

de sua aceitação após anos de uso, o controle químico mostra-se até o momento como a 

mais utilizada e conseqüentemente mais importante forma de controle de pragas.  
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nitrogênio, o fósforo, isso tudo dá para manejar e os fatores redutores são as pragas, as 

doenças e as plantas daninhas. 

Então, na verdade o defensivo não aumenta a produtividade, ele garante a 

produtividade, ele garante o potencial genético que aquela planta tem. 

Aqui as espécies. Aqui as perdas, estão aí a FAO como fonte, nós perdemos 14% 

dos nossos alimentos, dos nossos produtos agrícolas para as pragas, isso com controle. 

Sem controle isso vai a mais de 50, doença 12, plantas invasoras, nove, dano total de 35 

por cento.  

Quando você compara países em desenvolvimento com países desenvolvidos 

essa diferença é brutal, é muito grande e aí está envolvido o seu controle, o seu manejo, 

o defensivo no meio. 

Aqui o defensivo agrícola não é a solução para todos os males, a gente cansa de 

falar para o agricultor e ele nem sequer aumenta a produtividade, ele garante a 

produtividade, mas ele é um instrumento auxiliar na proteção de plantas e ele tem que 

ter o uso racionalizado. 

Então, é essa a grande tecla que eu queria bater, o uso racionalizando e não a 

briga, digamos, os ideológicos, quem gosta do orgânico é ótimo. Talvez quando eu me 

aposentar vire um agricultor orgânico, mas não é incompatível, dá para trabalhar das 

duas formas, mas um é uma filosofia e outro é outra. Um é para grandes extensões e o 

outro é para um seguimento um pouco mais seletivo. 

Aqui só para vocês conhecerem um pouco a história do defensivo, eu estou no 

fim. Nós tivemos aí, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial a entrada dos 

clorados que é o DDT, o BHC e já foi aqui comentado. 

Criou-se uma onda tão grande de otimismo, porque parecia que todos os 

problemas de pragas estavam resolvidos e até que uma escritora americana chamada 

Rachel Carson publicou um livro que chama Primavera Silenciosa em 1962. Então ela 

chama Primavera Silenciosa, porque no seu linguajar poético ela fala que não ouvia 

mais o (ininteligível) dos pássaros na primavera porque os clorados estavam matando 

todas as pragas e conseqüentemente os pássaros que se alimentam dos insetos reduziram 

a população. E ela tinha razão. 

Então ela plantou a semente do manejo integrado de pragas que é esta luta que 

hoje a gente tem no uso racional para modernização dos defensivos e que está 

ocorrendo. Então a gente vive esta fase da dúvida que eu chamo a partir da publicação 

do livro dela. Só lembrando que o criador ou a pessoa que desenvolveu os 

organoclorados ganhou o maior prêmio, o Prêmio Nobel na época porque salvou 

milhares de vidas. Foram milhões de vidas salvas por causa de insetos vetores de 

doenças. Então, se ele teve um lado ruim que acho que todo mundo conhece, eles foram 

proibidos devido às conseqüências do uso de clorado, por outro lado foram milhões de 

vidas salvas. E hoje felizmente a gente caminha, está, vive algo muito mais moderno 

que isso. 

Aqui eu vou puxar, aqui só para mostrar que quando você compara o que era 

usado na década de 60 que ia até o final do ano 2000, década de 90, uma redução muito 

grande na dose de defensivos utilizados em função da modernidade deles. E hoje a 

gente conseguiu avançar mais ainda, se eu colocar um dado mais atualizado. 

Aqui já foi discutida a diferença entre o que é remédio e o que é veneno, que é a 

dose. Eu costumo até usar o sal. Se eu pegar o sal, uma pitada de sal e por na minha 

salada não acontece nada, se eu comer meio quilo de sal eu morro desidratado. E aqui 

DL 50 que é a quantidade de defensivo que precisa para matar 50% de uma população, 

eu não vou entrar nesses detalhes, mas é feita por quilo de peso vivo. 

Então, antes 42 e agora para mais de 10 mil na média e está subindo cada vez 

mais, ou seja, não entra um defensivo novo no Mercado que não satisfaça essas 

condições de modernidade que nós temos hoje. 

Aqui, pela classe, os vermelhos seriam os mais tóxicos e os verdes os menos 

tóxicos, cada vez mais a gente tem um aumento de defensivos na classe três e quatro e 

uma diminuição na classe um e dois. A ANVISA também trabalha, então não tem um 

produto novo hoje entrando na classe um, nem empresa não trabalha mais com esse 

defensivo. 

Aqui as certificações, o que são as certificações? Garantia da sanidade daquele 

produto. Tem aí o (ininteligível) que é o mais famoso que está aí a definição do que é, 

eu não vou também adentrar nisso. Aqui a quantidade, o aumento das certificações ano 

a ano. Aqui as tendências da informatização, isso aqui é um supermercado na Alemanha 

O SR. – Pode voltar um pouquinho, Doutor? 

 

O SR. GERALDO PAPA – Pois não. 

 

O SR. – O senhor pode voltar um pouquinho aqueles primeiros. 

 

O SR. GERALDO PAPA - Posso, deixa só eu ver como volta. O enter vai para 

frente. 

 

O SR. – O outro. 

 

O SR. GERALDO PAPA - Esse aqui? Pois, não. Ah, você quer? É porque eu 

estou preocupado com o tempo, me desculpa, eu não ficar muito extenso 

 

O SR. – Mas se ficar, é interessante, é uma pesquisa e pode nos interessar isso 

O SR. GERALDO PAPA - Isso está publicado em um Congresso de Extensão 

e posso até enviar o resultado completo. 

Aqui algumas coisas, aqui algumas filosofias, as pragas são, as 10 pragas do 

Egito, lá muitas eram insetos, ou seja, o homem convive muito tempo com o problema 

de pragas, mas uma que eu queria ter é esse quadro aqui de Van Gogh, são os 

comedores de batata, eu acho que todo mundo conhece ou ouviu falar que há pouco 

mais de 100 anos na Irlanda teve uma crise, deu uma doença na batata e a alimentação 

básica era de batata, o europeu comia batata no café, comia batata amassada no almoço, 

no chá da tarde com batata, os gordos comiam batata a noite, antes de dormir. E veio 

uma doença que nós temos até hoje que chama (ininteligível) que dizimou as plantações 

de batata. 

Foram quase dois milhões de mortos, a Irlanda, a Europa toda sofreu, mas 

principalmente a Irlanda. Houve uma onda de migração jamais vista na história porque 

não tinha fungicida, não tinha internet, não dava para ligar e mandar um navio disso, 

daquilo. Não tinha avião e nós recentemente, o Brasil quase que quebrou por causa de 

um problema semelhante.  

Acho que todos sabem que o carro chefe nosso é a soja, e nós tivemos a cinco, 

seis anos atrás uma doença na soja, uma doença nova que é a ferrugem e felizmente 

veio o defensivo de fora porque os nossos aqui não deram conta, e nós salvamos a 

lavoura com os defensivos. Então, eles são uma arma interessante, boa, que o agricultor 

tem. Volto a falar, o problema é quando ele é usado errado. Vale para o medicamento. 

Se você tomar uma aspirina você cura a sua dor de cabeça, se você tomar 50, 

provavelmente você morre. Aqui só para lembrar a Teoria de (ininteligível) que dizia 

que enquanto a população cresce em progressão geométrica, a produção de alimentos 

cresce em progressão aritmética. Isso ele falou em mil oitocentos e pouco. 

E se a Teoria de (ininteligível) tivesse dado certo, nós teríamos sido extintos e 

porque não foi? Por causa da tecnologia. A longevidade, o aumento da longevidade, está 

aí as mulheres inclusive cerca de oito anos a mais que o homem, aí há uma série de 

razões, primeiro porque ela é mais sofisticada organicamente por gerar a criança e 

também porque, sem querer fazer média com as mulheres, elas são mais importantes 

porque eu vejo pelos alunos. 

Eu pergunto para eles, quando vocês chegam na sua casa só está o seu irmão, 

não está seu pai e nem sua mãe, o que você pergunta? Cadê o pai ou cadê a mãe? Em 

coro, todo mundo fala “cadê a mãe?” O pai é coadjuvante e tal. E a mulher ganhou aí 

oito anos a mais. 

É lógico que tem outra série de fatores implicados nisso. Isso aqui gente é a área 

agricutável do Brasil. Veja quantos países cabem dentro da área do potencial que o 

Brasil ainda tem. O Brasil ainda é um dos poucos países que ainda tem área para 

expandir a agricultura sem entrar em floresta. 

Aqui alguma coisa de legislação, eu vou pular. Esse foi o primeiro caso de 

resíduo em alimento, até hoje ninguém sabe o que é e que está aí. Os fatores que 

determinam a produção, o solo, a luz solar, os fatores limitantes é a falta de água, o 
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Aí a produção de alimentos, aqui a porcentagem, aí média de previsão de 

aumento de produção de alimentos nas próximas décadas de acordo com cada item. Eu 

estou preocupado com meu tempo, e aqui então, eu encerro com uma frase que eu gosto 

e como professor, que é uma frase de Darwin, Charles Darwin que não é a mais forte 

das espécies que sobrevivem e nem a mais inteligente, mas aquela que melhor responde 

às mudanças. E eu espero então ter contribuído e logicamente que cada um tem sua 

ideia, cada sentença uma cabeça, as ter contribuído para que a tecla do uso correto, 

seguro, a tecla que defensivo é necessário e que ele tem que ser racionalizado, bem 

usado e aí sim ele vai ajudar e não atrapalhar. Obrigado pela atenção. 

 

Aplausos. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Nosso relator, digno Deputado 

Simão Pedro, está satisfeito? 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT - Eu estou satisfeito sim, Senhor Presidente. 

Acho que as exposições hoje estão sendo de muita contribuição. São dois grandes 

pesquisadores, nós temos muito orgulho das nossas instituições como a UNICAMP 

UNESP. Evidentemente que nós não, solicitar se o professor Geraldo pudesse deixar aí 

a exposição para que a gente possa, já está aqui. Porque muitas informações 

 

O SR. GERALDO PAPA - Está no pen drive, acho que no final tem meu e-

mail e se alguém precisar pode me procurar. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT - Está certo. Não, é que pelo espaço de tempo 

muito apertado, a gente acaba, alguns dados, algumas informações 

 

O SR. GERALDO PAPA – Eu entendo. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Não, mas o que eu queria deixar registro, já que 

foram os dois últimos depoimentos que tivemos nesta CPI e a gente parte para a 

elaboração do relatório, votação. Evidentemente o relatório tem que expressar o 

conjunto das informações que aqui tivemos. Mas é isso, eu até como sociólogo eu não 

posso ser contar o uso da pesquisa, ciência, isso nós queremos, não é? 

O grande problema é que nós observamos em um depoimento na semana 

passada, a nossa observação é que o Estado deixa muito a desejar em termos de 

aparelhamento para acompanhar a indústria. Há um poder muito forte, a indústria quer 

buscar o lucro, que maximizar. Então, nós temos a preocupação com alimentação de 

qualidade, com a segurança alimentar, com a não contaminação dos trabalhadores. 

Então, essa é uma preocupação. 

É lógico, o Estado tem que estar aparelhado, tem que ter estrutura, ter estrutura 

para trabalhar dados e tomar as medidas necessárias. É isso o que nós buscamos aqui e 

eu acho que é isso que essa Comissão pode sugerir de construção de políticas públicas, 

de aparelhamento do Estado e de busca de um caminho razoável, que possa garantir o 

aumento da produtividade, mas que o lucro seja controlado. Que a volúpia de alguém, 

nós não podemos generalizar porque a gente sabe que têm empresários, tem aqueles 

bons, responsáveis e tem aqueles que são irresponsáveis que acabam 

Bom, eu não gosto de generalizações. Acho que era Nelson Rodrigues que 

falava que a generalização é burra, não é? Então temos que tomar muito cuidado com 

isso, mas existe uma realidade de aumento do volume de comercialização de agrotóxico 

no Brasil e o que nós queremos é assim, que aquelas moléculas que já são consideradas 

cancerígenas, que causam doenças, que causam mal à população, que não sejam 

utilizadas, que sejam banidas, que sejam retiradas do comercio e que os nossos centros 

de pesquisa, universidades, continuem utilizando a sua inteligência, estrutura que tem 

que eu sei que às vezes são precárias, não é? 

Toda luta nossa aqui é para aumentar os recursos para as universidades. 

 

O SR.- (Inaudível). 

que você escolhe uma comida e ele tem uma câmera lá em cima que vai e ilumina o 

vinho que é ideal para aquela comida. Então vejam para onde está indo o sistema. 

Você vai ao supermercado e já está tudo ali trabalhado com sugestão, com uma 

câmera lá em cima iluminando o que combina com isso e com aquilo. Tudo bem, você 

vai falar o que isso tem a ver com defensivo? Se chegou nesse nível só para a compra, 

imagine a (ininteligível), imagine a preocupação com resíduo que um supermercado 

desses deve ter. Aqui só, as compras por computador, a tendência é você já fazer tudo 

dentro da sua casa e ser entregue lá, não é? 

E aqui o que vai acontecer, eu lembro o seguinte, o que vai acontecer com o 

agricultor que não tecnificar, ele vai perder Mercado ou ele sair do Mercado. 

Aconteceu, por exemplo, na minha região, plantava-se algodão quando eu cheguei em 

Ilha Solteira, em 1989. Três anos depois chegou o bicudo do algodão lá, acabou não tem 

um produtor de algodão lá. E eu lembro que eu fazia em uma das últimas palestras para 

os produtores de algodão e eu falei assim, Olha, com a entrada do bicudo que é uma 

praga que exige técnica, exige um bom manejo, aventureiro está saindo do algodão.  

Eu vi que eles não entenderam e eu falei vocês sabem o que é aventureiro? Não! 

Eu falei, é quem prepara o solo mais ou menos, semeia mais ou menos, aduba mais ou 

menos e controla as pragas mais ou menos. Eles falaram “é nois memo!” E esses saíram 

do Mercado. 

Então, aqui está lá o menino que fala para a menina, você quer comprar melão? 

Olha hoje as exigências que tem nos supermercados para comprar. Então está lá, você 

vai suprir com exclusividade sob consignação livre, pagar tanto adiantado pelo espaço, 

garantir suprimento, pagar os custos de produção, propagandas sempre que quisermos. 

Você assume total responsabilidade pela produção, pela qualidade, pela segurança 

alimentar, que é o assunto aqui nosso. Terá que obter a certificação Global Gap. 

Global Gap, só para vocês terem uma ideia, eu li um relatório Global Gap e a 

rastreabilidade é tão grande que estava até escrito isso, eu acho até um exagero. As 

pessoas estavam colhendo maçã e tinha carros de som para ficar mais interessante para 

as mulheres colherem, ajuda, gosta de trabalhar com música, e alguém reclamou que o 

som estava alto. Até isso apareceu no Global Gap, “houve reclamação do volume do 

som”. Ação, o som foi abaixado. 

Então é um exagero, até a quantia de informações, mas garante rastreabilidade. 

Então está lá, terá que obter certificação Global Gap, observar legislação pertinente, 

observar nossas especificações internas e reservamos o direito de mudar as quantidades, 

embalagens e etc. Aí você assina embaixo e aí ele fala assim, Tchau para você. 

Então, esse que não entrar nesse sistema, ele vai sair. Então, porque estou 

contando aqui isso? Eu sei que vocês sabem isso, é que isso vai, nós estamos já muito 

próximos. Produção integrada em frutas isso já é uma realidade. Ele comentou do PIF, 

Produção Integrada de frutas. Tudo tem rastreabilidade e defensivo tem que estar 

registrado, alguns defensivos não entram, período de carência, análises de laboratórios 

monitorando. 

Então, cada vez, isso que eu estou querendo dizer, nós estamos cada vez mais 

nos modernizando, cada vez mais garantindo a sanidade. É evidente que vocês podem 

perguntar, olha, essa CPI surgiu porque não é bem este cenário. Veio leite contaminado? 

Veio! O cenário, lógico, nós ainda temos muitos problemas, mas a luz está acesa lá no 

fundo e estamos caminhando, não devagar, estamos caminhando forte. 

A própria indústria já se modernizou bastante. Hoje eu vejo a indústria, antes 

você falava bom, a indústria quer vender, vender, vender! A indústria está tirando o seu 

produto onde ele não é bem usado. Eu assisti isso, o vendedor falou, não, eu não vendo 

para aquele fulano lá porque ele usa mal. 

A indústria não quer ver seu produto na página de jornal intoxicando pessoas. 

Lógico que ela quer vender, ela precisa ganhar, mas ela não quer ver o mau uso do seu 

produto. Então, estão todos os seguimentos envolvidos para essa modernidade. 

Então, aqui, as causas dos acidentes, as causas distantes, imediatas, risco, 

(ininteligível), os maus hábitos, a má educação, falta de instrução que é o grande 

problema, falta do treinamento para desempenhar uma atividade expondo as pessoas ao 

ambiente. 

A tríplice lavagem, eu vejo uma medida simples que é lei, só de você pegar a 

embalagem, tudo defensivo e ao invés de você guardar e armazená-la, você põe água, 

agita, põe no pulverizador, faz isso por três vezes e você elimina 99, 999% do resíduo. 

Há países como a França e a Bélgica que deixam isso ir para o lixo comum, nós ainda 

não. 
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O SR. SIMÂO PEDRO – PT - Mas, Senhor presidente, pela ordem, eu acho 

que a presença do nobre Deputado João Barbosa 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Eu coloquei de todos aqui 

 

O SR.SIMÃO PEDRO – PT - Ah, bom! 

 

(Risos). 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – De todos os Deputados. 

 

Vozes sobrepostas. 

 

O SR.  – (Ininteligível) de chegar aqui um requerimento 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – (Ininteligível) quanto ao nosso 

relator, não é verdade? Que nós confiamos no trabalho digno desenvolvido, um trabalho 

de transparência, de dedicação em tudo aquilo que realmente o faz, o Deputado Simão 

Pedro sempre fez, os nossos convidados, a todos aqueles que acompanham, tenham a 

certeza, será um relatório como a pessoa dele, digno! Tenham a certeza disso e que nós 

estaremos discutindo na próxima semana, perdão, no dia dois para que tenhamos a 

leitura deste relatório, detalhista como ele é, logicamente, nada será perdido. 

Nós teremos também uma assessoria técnica necessária, se faz necessária. Um 

requerimento de responsabilidade que o Deputado nos pediu e que foi aprovado para 

que tenhamos, com certeza, um relatório de segurança para a CPI da Segurança 

Alimentar. Nós com certeza teremos. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. 

7.2. Apresentações dos Depoentes 

GENÉTICA & AGROTÓXICOS 
NA AGRICULTURA CONVENCIONAL

Mohamed Habib
habib@reitoria.unicamp.br

SEMINÁRIO ALESP – SEGURANÇA ALIMENTAR

09/02/2011

• O Papel da Genética Mendeliana: 
• 1- Aumento na produtividade;
• 2- Desenvolvimento precoce.

Plantas idênticas (variabilidade genética nula).

• Perfil da monocultura: 
mecanização – insumos – Redução da biodiversidade – Impacto ambiental 

– Impacto social – impacto cultural.

“AGRICULTURA EMPRESARIAL” :
MERCADO GLOBAL – MATÉRIA PRIMA –

ENERGIA.

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT - Pois é. Mas eu vejo o Instituto Agronômico de 

Campinas, quando chegamos aqui foi uma luta para conseguir recursos para garantir o 

pessoal de apoio porque eu via muitos cientistas ali pagando do próprio bolso para 

manter os seus pomares, as suas hortas. Isso era terrível. 

Agora, temos que, isso é uma defesa que nós fazemos, então, que nós usemos 

essa inteligência também para criar alternativas do uso que aumente a produção de 

orgânicos, que se barateie e que se produza em escala. Eu acredito que temos 

Inteligência para chegar um dia nesta situação. Mas eu de maneira geral não tenho 

nenhuma pergunta, o senhor fez uma exposição muito boa, com muitos números. Eu 

queria depois me ater com relação àquela pesquisa de campo no assentamento de ilha 

Solteira. Tenho um interesse em particular porque acompanho o trabalho de reforma 

agrária, a criação de novos assentamentos e tudo o que a gente puder aperfeiçoar 

 

O SR. GERALDO PAPA – Se o senhor quiser deixar o seu e-mail, eu mando 

completo para vocês. 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Está certo. 

 

O SR. GERALDO PAPA – E o que aconteceu depois do treinamento. 

 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – Ok. 

 

O SR. GERALDO PAPA – Aguardou um ano para eles esquecerem o 

treinamento para ver se a prática continuava, é bem interessante. 

O SR. SIMÃO PEDRO – PT – E a busca de tecnologia nós temos que fazer 

chegar aos trabalhadores, pequenos assentados, àqueles que não têm condição de 

comprar. Então é isso, parabéns e muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Nós teríamos como convidada a 

Professora Doutora Vera Maria de Holanda Molo, que é Coordenadora do Curso de 

Biomedicina da FMU, mas ela nos avisou que infelizmente, fomos avisados que ela teve 

um problema 

 

O SR. – Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Pois não. 

 

O SR. - Eu me recordei também que alguns dos requerimentos que nós 

aprovamos, se não me engano dois, duas pessoas que poderiam dar uma grande 

contribuição não puderam fazer também por questão de tempo, as agendas acabaram 

não coincidindo com as reuniões da nossa Comissão e que mandaram por escrito 

justificativa com, se a gente pudesse, não sei se é regimental ou não, mas se a gente 

pudesse aproveitar desses escritos, desses depoimentos por escrito para que pudesse 

levar em conta na hora de buscar alguma informação para melhorar o nosso relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE ED THOMAS – PSB – Com certeza. Pode ser 

acrescentado, são pessoas muito importantes, importantes também são os seus 

compromissos e infelizmente, gostaríamos de ter mais tempo, mas nós temos aí nova 

legislatura que chega dia 15 de março. É a posse de novos Deputados, a posse de todos 

os Deputados, é claro que nosso trabalho continua, mas nós temos um prazo e tivemos 

até um acordo em nossa penúltima reunião quanto à entrega do relatório final pelo digno 

relator Simão Pedro que seria no dia 02 de março para a leitura desse relatório. 

Eu gostaria primeiramente de agradecer a compreensão dos Deputados, essa 

Presidência foi eleita como vice, o Deputado Bruno Covas, Presidente desta CPI, hoje 

no cargo de Secretário de Meio Ambiente do Estado, nós assumimos este trabalho, mas 

sempre com a segurança de todos os Deputados desta CPI, de todos os trabalhadores da 

Assembleia Legislativa pelo trabalho prestado, pela dedicação, a confiança dos 

Deputados, em especial do nosso relator, Deputado Simão Pedro que 
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CONSEQÜÊNCIAS
• Resistência aos 

agrotóxicos 
(Nos primeiros 5 anos).

• Surgimento de 
novas pragas.

• Impactos sobre 
biota não alvo.

• Efeitos sobre o 
metabolismo das 
plantas.

• Efeito na Saúde 
Humana e 
Animal.

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: 
Destruição da Biodiversidade

O FALSO PROGRESSO

Irrigação pode resultar em desertificação de duas maneiras: 
Irrigação ineficiente desperdiça água, reduzindo a vegetação e aumentando a erosão 
do solo. Irrigação demais inunda o solo, aumenta a salinidade, queda na produção, e 

outros.

Cerca de 70% da água utilizada no país vai para a irrigação, 
porém apenas 4% da produção agrícola é irrigada.

APLICAÇÃO DA GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA: 
Gasto energético nas funções biológicas

Agropecuária convencional  
1- manipulação genética dentro da espécie

2- dependente (Agrotóxicos e Antibióticos) 
3- Altas densidades populacionais de uma 

ou umas espécies.

AGROTÓXICOS ANTIBIÓTICOS

Só 0,1% do produto 
aplicado atinge o 

alvo.

BAIXA EFICIÊNCIA 
E IMPACTO NA 
SAÚDE E NO 
AMBIENTE
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1- Cultivo intensivo do solo.

2- Monoculturas, diversidade biológica quase nula.

3- Irrigação.

4- Fertilizantes inorgânica. P

5- Combate às pragas por agrotóxicos químicos. P

6- Manipulações genéticas.

7- Mecanização pesada. P

1- Redução drástica dos ecossistemas terrestres naturais 
(BR).

2- Esgotamento de recursos naturais.

3- Degradação do solo e das águas.

4- Impacto na saúde humana e animal (Intoxicação e 
envenenamento).

5- Emissão de gases estufa.

6- Dependência exagerada de combustíveis fosseis (não 
renováveis).

ANÁLISE GLOBAL DA “RV”

1. Perda da biodiversidade.
2. Desaparecimento de pequenas propriedades agrícolas.
3. Perda de variedades regionais.
4. Perda do conhecimento popular.
5. Perdas culturais.
6. Desequilíbrios ecológicos.
7. Deterioração da saúde do produtor e do consumidor.
8. Exclusão social mais acentuada.
9. Exclusão política e de conhecimentos. 

AINDA NÃO SATISFEITOS,
CHEGOU UMA NOVA BOMBA:

OS CULTIVOS TRANSGÊNICOS

•Máquinas e insumos 
patenteados;

• Sem valor agregado

• é no mínimo: 

Agro ignorância

Deu certo?

Estudos publicados na “Foreign Affairs”
(revista científica norte-americana), dão 
projeções para 2020 extremamente 
preocupantes quanto aos preços dos grãos 
em geral”.

O IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística prevê expansão 

da sojicultura no Brasil.

O ISA - Instituto Socioambiental 
identifica risco da sojicultura para a 
floresta amazônica e para 
comunidades nativas.

BIOMAS AMEACADAS

• Dados da FAO indicam que o Brasil tem ainda 
187 milhões de hectares aptos a agricultura, 
nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, 
Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, 
Tocantins, Goiás, e Maranhão.

• Outros trabalhos calculam cerca de 30% dos 
200 milhões de ha de pastagens estejam 
degradados, o que resultaria em 60 a 70 
milhões de ha de áreas abertas que poderiam 
ser recuperados visando seu uso pela 
agricultura.
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Em 2003, as 4 maiores empresas que controlam a 
produção de transgênicos - faturaram U$ 26,8 
bilhões vendendo agrotóxicos - e 2,8 bilhões
vendendo sementes transgênicas.

A tecnologia foi desenvolvida para isso.

O QUE É QUE LEVOU AS 
INDÚSTRIAS DOS AGROTÓXICOS 

INVESTIREM NA TRANSGENIA

1- Riscos à Saúde: Kaeppler (2000), the Royal Society (2002), GM 
Science Review Panel (2003, 2004), Kok & Kuiper (2003), and Thomson 

(2003); Smith (2007). 

2- Riscos Agronômicos: incluindo  contaminações genéticas e 
desenvolvimento de resistência em insetos pragas e ervas daninhas: 
Gould (1998), Shelton et al. (2000), Tabashnik et al. (2003), Martinez-
Ghersa et al. (2003), and Mellon & Rissler (2004).

3- Riscos ambientais: Pilson & Prendeville (2004), Tiedje et al. 
1989; Rissler & Mellon 1996; Snow & Moran-Palma 1997; Wolfenbarger 
& Phifer 2000; Dale et al. 2002; Letourneau & Burrows 2002; National 
Resource Council (NRC) 2000, 2002; GM Science Review Panel 2003, 
2004; Snow et al. 2004; http://www.isb.vt.edu

TRÊS CATEGORIAS DE RISCOS 
VÊM SENDO ANALISADAS E 

REVISADAS

IMPACTO NA SAÚDE 
HUMANA E ANIMAL

A transgenia envolve a remoção de genes de um ser 
vivo (doador), e inseri-lo no núcleo de um outro ser 

vivo (receptor), distante e não aparentado,  para 
exercer a função correspondente.

MANTENDO O MESMO PRINCÍPIO DA “RV”:

• MONO CULTIVO EM GRANDES ÁREAS DOS MESMOS 
CULTIVARES;

• CONTATO PERMANENTE COM UMA ÚNICA 
SUBSTÂNCIA TÓXICA. 

• Patenteados. p

OS TRANSGÊNICOS

FINALIDADES DA TRANSGENIA AGRONÔMICA

A) RESISTÊNCIA A HERBICIDAS
No Brasil, o limite da tolerância ao Glifosato 
subiu, por lei, de 0,2 ppm para 10 ppm.

B) SÍNTESE DE TOXINAS DE Bacillus 
thuringiensis

presença permanente da toxina na planta  transgênica

SÃO TRÊS OS ARGUMENTOS MAIS 
UTILIZADOS PELOS DEFENSORES DAS  

LIBERAÇÕES PRECIPITADAS DOS 
TRANSGÊNICOS, DIIZEM QUE:

1) são mais produtivos;
2) requerem menor uso de agrotóxicos;
3) produzirão alimentos mais baratos.

SE CALAM SOBRE:
1- IMPACTO AMBIENTAL;
2- IMPACTO NA SAÚDE.
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Em 2007, o Parlamento Europeu recebeu um dossiê de mais 
de 160 trabalhos científicos completos, cada um com todas 

as referências bibliográficas de apóio, para mostrar os 
impactos dos transgênicos na saúde e no ambiente.

Embora o material GM pode ser destruído com temperaturas 
acima de 100 graus por tempo superior a 10 minutos, alimentos 
consumidos em natura continuam com os riscos `a saúde, pois 
poderiam ser absorvidos em nossos sistemas metabólicos.

Glyphosate Formulations Induce Apoptosis and 
Necrosis in Human Umbilical, Embryonic, and 

Placental Cells
Nora Benachour and Gilles-Eric Sralini*

University of Caen, Laboratory Estrogens and 
Reproduction, UPRES EA 2608, Institute of Biology, Caen 

14032, France

Chem. Res. Toxicol., 2009, 22 (1), pp 97–105

“O glifosato estimula a morte das células de 
embriões humanos”

JORNAL VALOR / SÃO PAULO/SP - 05.06.07/06/2009
ARGENTINA DOBRA PRESSÃO PARA PROIBIR O 

USO DE GLIFOSATO NAS LAVOURAS
AGRONÉGOCIOS: B11

1- O "Feijão Maravilha" GM com castanha 
do Pará - empresa Pioneer Hi-Bred -
reações alérgicas agudas (Choques 
apopléticos), podendo causar morte. Foi
tirado do mercado.

2- O milho MON 810 causa alergias alimentares. 
O seu cultivo foi banido em 6 países 
europeus.

ARROZ DOURADO (Astra Zeneca & Monsanto)

Não contém vitamina “A”, e sim o seu precursor, beta 
caroteno.

Produz apenas 1,6 micrograma de beta caroteno / grama 
de arroz. Uma criança para obter a sua necessidade de 
vitamina A, precisa comer >3,0 Kg de arroz por dia. 

E, para absorver a beta carotena, o ser humano precisa 
absorver zinco, proteínas, e lipídeos, normalmente 
ausentes na dieta dos pobres.

A Fundação Ford, com outras três instituições 
contribuíram com mais de U$ 100 milhões. Abandonaram 
o projeto.     
Ho, M.W. (2000). The Golden Rice – An Exercise in How Not to Do Science. ISIS 
Sustainable Science Audit #1 www.i-sis.org.uk

SAÚDE:
PERIGO DOS PROMOTORES E DOS 

MARCADORES VIRAIS
O DNA promotor (35S), obtido do vírus fitopatogênico (CaMV), e 
usado na transgenia é bem próximo dos vírus da hepatite B e o 
do HIV. O promotor é ativo em células humanas e animais, e 
poderia recombinar com vírus infecciosos, resultando em novas 
viroses, em alguns casos, mais potentes que os originais. A 
questão tornou-se importante após a descoberta de variedade de 
batata GM, contendo o promotor CaMV 35S, que levou à morte de 
ratos no laboratório. Tal batata foi banida.

DNA - marcador - de bactérias resistentes a antibióticos. A 
COMUNIDADE EUROPÉIA PRESSIONA PARA BANIR O 
USO DESSE TIPO DE MARCADOR, devido ao risco da 
resistência passar para outras bactérias, causando danos à saúde 
humana e animal. 

O RISCO À SAÚDE, DEVIDO À TRANSFERÊCIA 
HORIZONTAL DE GENES DE MARCADORES E 

PROMOTORES INCLUE:

• Transferência de genes de resistência aos  antibióticos para bactérias 
patogênicas.

• Recombinações de DNAs criando novos vírus e bactérias patogênicos.

• Inserção de DNA transgênico em células humanas, levando a doenças 
cancerígenas.

1- J Biotechnol 103:197–202, 2003.
2- Environ Biosafety Res 3:41–47, 2004.

Filhotes de ratos sofrem anomalias 
no pâncreas, fígado e testículo, 
além de morte em 3 semanas,

quando as mães foram 
alimentadas com soja 

transgênica.

Ratos alimentados com milho 
transgênico da Monsanto 
desenvolveram anomalias no 
sangue e nos rins.

Perda de peso, alterações 
histológicas em diferentes 
órgãos, e morte precoce foram 
detectados em ratos e frangos 
alimentados com milho e batata 
transgênicos.

EXPERMINENTOS COM ANIMAIS

http://www2.mim.dk/nyheder/presse/De
p/040603_glyphosat.htm

http://www.efsa.eu.int/science/praper/co
nclusions/895/praper_ej27_conclusion_
glufosinate_en1.pdf.

Checklist of 
65 health 
risks that 
demand a 
response

UMA LISTA DE 
65 RISCOS A 
SAUDE EXIGE 
UMA RESPOSTA

2007
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AS PESQUISAS REVELAM QUE OS 
TRANSGÊNICOS SÃO:

1- Menos produtivos: A transgenia aplicada até hoje foi para 
investir na resistência a herbicidas e / ou na síntese de 
toxinas de Bt. A produtividade já era selecionada nos 

cultivares antes de serem modificados.  

2- A partir do 5º ano, consomem mais agro-tóxicos (resistência) -
No Brasil, o limite da tolerância ao Glifosato subiu, por lei, 

de 0,2 ppm para 10 ppm.

3- Custo de Produção mais alto: sementes patenteadas; 
pacote de agrotóxicos cada vez maior; queda na 

produtividade (seca e doenças .......).

• O relatório da FAO de 2004 reconhece que as lavouras 
transgênicas podem ter produtividade reduzida.

• Várias universidades realizaram estudos e registraram queda em 
média 4% em soja RR, em comparação com cultivos 

convencionais.

• European Commission, 2000. Economic Impacts of Genetically Modified Crops on the 
Agri-food sector. http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/gmo/cover.htm

• Qaim, M. and Zilberman, D., 7 February 2003. "Yield Effects of Genetically Modified 
Crops in Developing Countries" in Science, vol. 299, p. 900.

• FAO, 2004. Agriculture Biotechnology: Meeting the Needs of the Poor? The State of 
Food and Agriculture 2003, p. 50.

• Oplinger, E.S. et al., 1999. Performance of Transgenetic Soyabeans, Northern US.

As Pragas desenvolvem Resistência 
(ervas daninhas e insetos)

A partir do 5º ano, consomem mais agro-
tóxicos.

A- Ervas daninhas
No Brasil, o limite da tolerância ao Glifosato 

subiu, por lei, de 0,2 ppm para 10 ppm.

Apesar de décadas de aplicações de Glyfosato, até 1996 havia 
apenas 2 casos confirmados de ervas daninhas que 

desenvolveram resistência. Em 2005 já hávia um número grande 
de espécies resitentes. Só na Argentina, que até 1996 não havia 
nenhum caso de resitência, em  2003, 11 espécies já haviam 

criado resistência ao Round-up. 
Argentina é uma grande lesson mundial nesta questão.

• Benbrook, C. January 2005. Rust, Resistance, Run Down Soils and Rising Costs –
Problems Facing Soybean Producers in Argentina, Ag Biotech Infonet Technical 
Paper No8, p33

• Delta Farm Press, 2005. No Quick Cures for Glyphosate-Resistant Weeds. 
http://deltafarmpress.com/news/050927-glyphosate-resistant/.

• Business Journal, 24 September 2005. Major Yield Losses and Harvest 
Headaches. 
http://bjournal.com/2005/content/article_views.php?ID=756&Author=56

2003 e 2004: Dezenas de agricultores e famliares nas Filipinas, 
sofreram doenças intestinais e respiratórias. Em todos os 
casos, anticorpos da toxina de Bt foram encontrados no 

sangue das vítimas.Todos são produtoes ou vizinhos de milho 
transgênico.

Toxina Bt em Bringela: Centenas de casos de reações 
alérgicas em humanos e milhares de morte em 

ovinos, na Índia.

Hugh Lovel & Stefan Mager (2009)

As early as 1970 Henry Kissinger 
pointed out that whoever 
controls food sources 
controls the people.

Genetically modified 
organisms have the 
potential for a few 
multinational companies to 
dominate a large part of 
global food production. They 
would make farmers dependent on 
GM seeds and the chemical 
treatments that go along with them. 

Apart from safety and environmental
aspects there are troublesome 
ethical issues as well as 
questions about the 
nutritional quality of this 
type of food.

A ACADEMIA DE MEDICINA DOS EUA PEDE MORATÓRIA PARA 
ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 

“Há  relações entre os alimentos transgênicos e os efeitos 
adversos à saúde”.

• A Academia dos EUA pede:

1- Uma moratória sobre os alimentos geneticamente modificados, 
implementação de testes de segurança de longo prazo imediatos e 
rotulagens dos alimentos transgênicos.

2- Que médicos alertem seus pacientes, a comunidade médica e o 
público, em geral, para que evitem os alimentos geneticamente 
modificados.

3- Que os médicos considerem o papel dos alimentos geneticamente 
modificados nas doenças de seus pacientes.

http://aaemonline.org/gmopost.html. 

http://www.surysur.net/?q=node/10265
10 de abril de 2009

OBAMA NO QUIERE TRANSGÉNICOS EN SU MESA: TAMPOCO LOS 
EMPLEADOS DE MONSANTO

La familia del presidente estadounidense Barack Obama ha optado – sabiamente– por no exponerse a 
los alimentos genéticamente modificados, en la Casa Blanca. Incluso han planificado la creación de una 

huerta orgánica en los campos del sur de la residencia presidencial, para plantar 55 clases de 
vegetales y hortalizas.

No quieren alimentos transgénicos, rechazan el veneno en el plato familiar.

El Institute for Responsible Technology nos informa asimismo que en la sede londinense de la 
trasnacional Monsanto, una de las principales trasnacionales que imponen las semillas transgénicas en 
el mundo, muchos de los empleados se niegan a consumir las creaciones genéticamente modificadas 

de la compañía. Y exigieron al dueño de la cafetería de la sede de Monsanto en High Wyncombe, 
Inglaterra, que usase productos libres de transgénicos.

Obviamente los científicos de Monsanto están bien enterados de las males de los OGM... pero siguen 
permitiendo que millones de personas se envenenen a diario con ellos.
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Pesquisas de Campo e de Laboratório 
demonstraram impactos ambientais 

negativos associados ao algodão Bt na China.
Dayuan XUE (Nanjing Institute of Environmental Sciences)

The State Environmental Protection Administration of China, June 2002

1- Redução nas populações dos inimigos naturais 
(parasitóides).

2- Aumento de danos de pragas secundárias como 
pulgão, ácaros, trips, percevejo, mosca branca, e 
outros.

3- Redução na diversidade biológica da entomofauna.

4- Desenvolvimento de resistência da lagarta de maçã
á toxina do algodão Bt.

Caso China:

NOTÍCIAS RECENTES SOBRE IMACTOS 
AMBIENTAIS E AGRONÔMICOS

• 8 abril 2009 - Agricultores americanos tentam 
voltar para a soja convencional.

• 9 /04/2009 - The Ecological Society of America (ESA) has found that GMO 
crops introduce new "superweeds" as well as new, more resilient 

pests and pathogens. Still others fear the genetically-altered crops are 
harmful to non-target insects, birds, and animals that eat from the GMO 

fields.

- GMO farming also causes long-term ecological changes in the soil. In 
Germany, studies have shown that growing genetically-altered foods 

changes the healthy bacterial community in soil, an essential component 
for soil fertility.

14/04/2009 

ALEMANHA SUSPENDE CULTIVO DE MILHO 
TRANSGÊNICO DA MONSANTO

A Alemanha anunciou, no dia 14/04/2009, que suspenderá 
o cultivo de milho geneticamente modificado (MON810) da 
gigante norte-americana Monsanto, em nome do 
princípio da precaução, passando a ser o sexto país 
europeu a aplicar a medida, apesar da posição contrária 
da Comissão Européia. 

O MON810 é a única planta transgênica cultivada na União Européia (UE). O seu 
cultivo foi aprovado em 1998 por um período de 10 anos e a renovação está sendo 
avaliada.

Somente uma decisão da Comissão Européia (executivo da UE), apoiada por uma 
maioria qualificada dos 27 Estados da UE, poderia anular a decisão alemã. 
Os 5 países anteriores são França, Grécia, Áustria, Hungria e Luxemburgo, a ter 
proibido esta variedade de milho transgênico. 

UE (2009) vai manter restrição a 
transgênicos

A União Européia (UE) não vai afrouxar mais suas restrições aos 
alimentos transgênicos, rejeitando as pressões dos Estados Unidos e 
da OMC por uma maior abertura do mercado europeu.

Setores dos Estados Unidos dizem que as restrições da UE custam 
US$ 300 milhões ao ano em vendas não-realizadas às exportadoras 
americanas.

70 a  80% dos europeus não aceitam consumir transgênicos.

IMPACTO NOS EUA de 1996 a 2003:

A quantidade de herbicidas necessária para alcançar controle 
satisfatório passa por aumento gradual a cada 
ano que passa, nas culturas transgênicas. 

Benbrook, C,. October 2004. Genetically Engineered Crops and Pesticide Use 
in the United States: The First Nine Years.

BioTech Infonet Technical Paper No7
http://www.biotech-info.net/Full_version_first_nine.pdf

B- RESISTÊNCIA DE INSETOS
À TOXINA BT

• Reconhecida nos EUA pela “The Environmental Protection 
Agency (EPA) e pela Associação Nacional de Produtores de 
Milho (NCGA).

• Ambos recomendam o plantio de cultura refúgio 
(20% para milho e 50% para algodão)

• Biol Lett. 2006; 2(2):198-202 (ISSN: 1744-9561)

Impacto da toxina dos transgênicos
no ambiente

1- Desenvolvimento de Resistência -
conseqüências;

2- Eliminação de organismos não 
alvo como Collembola, abelhas e 
borboletas;

3- Contaminação genética;

4- Eliminação de inimigos naturais 
(predadores e parasitóides).

MILHO NO MÉXICO
Pólens de milho transgênico, cruzaram com 
gramíneas nativas (ancestrais do milho cultivado), 
causando contaminação genética neste banco 
genético natural.
Quist, D. & Chapela, I.H. 2001 (Nature, vol. 414: 541 - 543);
Alverez Morales 2002 (The 7th International Symposium on the Biosafety of 
Genetically Modified Organisms, Beijing);
Quist & Chapela 2002 (Nature 416(6881): 602).

Manifestação do Governo Mexicano em abril (2003), 
durante a Convenção da Biodiversidade, o Secretário 
Executivo da Comissão Nacional do México, revelou 
níveis de contaminação muito mais elevado do que 
se esperava. Mais de 95% das localidades revelaram 
contaminações que chegaram até 35% do material 
examinado.
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"Os transgênicos não reduziram o uso de herbicidas. No Rio Grande do Sul, 
houve um aumento de 9 mil para 20,3 mil toneladas entre 2000 e 2004, uma 

variação quatro vezes maior que a elevação na área plantada", afirma o 
agrônomo Luiz Carlos Balcewicz, especialista da Diretoria de Conservação de 

Biodiversidade do Ibama.

E, NO BRASIL ?

Plantio Direto no sul brasileiro

ROUND-UP 

(23/04/2007 no jornal Valor Econômico)

O consumo do produto aumentou 79,6% no período 2000-2005. No Rio 
Grande do Sul, primeiro Estado a plantar transgênicos, o consumo de 
glifosato cresceu 85% - e a área plantada, 30,8%. "Há um aumento de 
consumo muito grande de glifosato, bem acima da expansão da área 

plantada e não equivalente com outros herbicidas“.

A mesma notícia traz ainda uma lamentável 
declaração do agrônomo Edilson Paiva -
pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, 
membro da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio)-, de que o glifosato 
"É um herbicida de classe menos tóxica e 
ajuda a reduzir o uso dos defensivos mais 
tóxicos. A vantagem na segurança alimentar é 
que os humanos poderiam até beber e não 
morrer porque não temos a via metabólica das 
plantas. Além disso, ele é biodegradável no 
solo".

• Ao contrário da afirmação, o ROUND-UP é um herbicida 
BASTANTE tóxico para humanos e animais, causando uma 
série de efeitos adversos à saúde, como carcinogenicidade 
(tumores no fígado e câncer de tiróide), redução de 
espermatozóides; espermatogênese anômala, lesões em 
glândulas salivares, e inflamações nas mucosas do 
estômago.

• Portanto, é irresponsável e antiética a declaração do 
pesquisador, menosprezando os efeitos de um agrotóxico, 
sugerindo que os humanos poderiam até bebê-lo. 

• Hoje Edilson Paiva é o presidente da 
CTNbio.

• Glifosato é venenoso. É a 3a causa de morte entre lavradores 
nos EUA.

Nova soja transgênica pode trazer à 
cena o agente laranja

Multinacional Dow Agro Sciences pediu à Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio) liberação de estudos de nova soja transgênica. Suspeita-
se que a variedade seja resistente a um antigo herbicida, o 2,4-D, componente do 
agente laranja.

O uso do glifosato, herbicida aplicado em transgênicos liberados, está perdendo 
a eficácia pois as plantas `invasoras` estão cada vez mais resistentes.

Esse é o motivo das empresas começarem a usar herbicidas ainda mais tóxicos, 
como o 2,4-D. Em 5 de fevereiro de 2009, um boletim da Frente Parlamentar da 
Agropecuária informou sobre a solicitação da Dow à CTNBio para conduzir testes 
de campo com soja transgênica tolerante ao 2,4-D.

Esta substância é um dos componentes do agente laranja, usado na Guerra do 
Vietnã pelos Estados Unidos para desfolhar matagais e bosques.Extremamente 
tóxico, o herbicida é responsável pelo aparecimento de milhares de casos de 
câncer, doenças neurológicas e pelo nascimento de crianças deficientes no 
Vietnã.

ABC News ---- 93%,
Rutgers University ---- 90%,
Harris Poll ------- 86%,
USA Today ----- 79%,
MSNBC ---------- 81%,
Gallup Poll ------ 68%,
Grocery Manufacturers of America - 92%,
Time Magazine ---- 81%,
Novartis -------- 93%.

ROTOLAGEM NOS EUA
OPINIÃO PÚBLICA

% dos americanos entrevistados 
que querem rótulo

NÃO DARIA ALIMENTO TRANSGÊNICO 
PARA MEU FILHO

85% dos americanos querem rotulagem dos TG, e ainda 63% das mulheres 
não dariam alimentos TG para os seus filhos.

E, NO BRASIL?
O ESTADO DE S. PAULO

SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2010

74% DA POPULAÇÃO NÃO SABE O 
QUE É TRANSGÊNICO

Estudo realizado pelo instituto de pesquisa Ipsos 
constatou que, 74% dos entrevistados, nunca 
tinham ouvido falar em alimentos transgênicos ou 
organismos geneticamente modificados (OGM). O 
levantamento foi feito a pedido da Associação 
Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia).

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA DE ESTADO CHEFE 
DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DILMA 
ROUSSEF, PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE 

BIOSSEGURANÇA – CNBS

1- Recurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA ao CNBS 
em face do Parecer Técnico nº 987/2007, que aprovou a liberação 
comercial de milho transgênico, evento T25 ou Liberty Link, emitida pela 
Comissão Técnica Nacional  de Biossegurança - CTNBio

Brasília, 06 de julho de 2007.

2- Recurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis - IBAMA ao CNBS em face do Parecer Técnico nº 987/2007, 
que aprovou a liberação comercial de milho transgênico, evento T25 ou 
Liberty Link, prolatada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
- CTNBio
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Time Magazine

30 de junho de 1947

(ALLCHIN,D.; 2006)
http://www.tc.umn.edu/~allch001/1815/pestcide/sim/profile.htm

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011
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Folheto do 
Depto. de Agricultura

EUA

março de 1947

http://www.mindfully.org/Pesticide/DDT-Household-Pests-USDA-Mar47.htm

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
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Unidade de controle de insetos, estabelecida pelo Departamento
de Saúde Pública de Illinois (EUA), para aplicação de DDT.

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Desenvolvimento Sustentável
CONTEXTO 

http://earthfirst.com/wp-content/uploads/2008/12/carson-silent-spring.jpg

Década de 60:

• Trabalho pioneiro de Rachel Carson (1962)

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

OBRIGADO

Mohamed Habib
habib@reitoria.unicamp.br

Segurança alimentar, saúde 
ambiental e saúde do trabalhador:

riscos e impactos decorrentes do uso 
de agrotóxicos

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE
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Impactos do uso de agrotóxicos

Condições e ambiente
do trabalho rural

Saúde do
Trabalhador rural

Qualidade e  
potencial de uso 

dos solos

Qualidade e 
disponibilidade 

das águas

Saúde
Ambiental

Saúde
Pública

Segurança
alimentar

Qualidade e  
disponibilidade 
dos alimentos

Qualidade e  
potencial de 

manutenção da 
biodiversidade

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011
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• 1939 – Paul Muller, pesquisador alemão, anuncia a descoberta
das propriedades inseticidas do DDT

• 1948 – Paul Muller recebe o Prêmio Nobel por sua descoberta e
os benefícios no combate a epidemias de tifo e malária.

(ALLCHIN,D.; 2006) http://www.tc.umn.edu/~allch001/1815/pestcide/sim/background.htm
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SINAN
Sistema de Informação de Agravos de Notificação
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SINITOX
Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas

-Criado em 1980 e vinculado à FIOCRUZ

- responsável pela compilação, análise e divulgação dos dados da RENACIAT

- RENACIAT – rede, especialmente nas capitais,  em 19 estados

- http://www.fiocruz.br/sinitox
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...agrotóxicos, mecanização intensiva...
...contaminação, resistência,...

...compactação do solo...

...degradação ambiental...
...perda de produtividade...

...maior necessidade de insumos...
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Fatores limitantes nas
Condições brasileiras

Acidentes
Contaminações ambientais

Resíduos nos alimentos

Pesquisa e desenvolvimento
dos produtos

Síntese química

SOFISTICAÇÃO

REQUISITOS

Critério técnico
na recomendação de uso

na orientação no momento da aplicação

Mão de obra especializada e capacitada para a operação

Equipamentos de aplicação

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO USO DE AGROTÓXICOS

POPULAÇÃO EXPOSTA
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL

• INDÚSTRIA: Síntese / Formulação
• AGRICULTURA: 

• aplicadores
• tratamento de sementes
• pilotos / apoio
• armazenamento / transporte

• COMÉRCIANTES / VENDEDORES
• DEDETIZADORES / PARQUES E JARDINS
• SAÚDE PÚBLICA

EXPOSIÇÃO AMBIENTAL

• RESÍDUOS EM ALIMENTOS
• CONTAMINAÇÃO DO SOLO E CORPOS DE ÁGUA
• ACIDENTES NO TRANSPORTE DE PRODUTOS
• ACIDENTES DOMÉSTICOS
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Estimativas de intoxicações no Brasil :

• O.M.S.=> nº de casos = 1% dos expostos

Brasil   nº de expostos = 15 milhões

nº de casos      =  150.000

• O.M.S. => nº de óbitos = 1: 50 casos

Brasil => 3.000 óbitos/ano

Fonte: GARCIA, E.G. , 1996

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

1.   dificuldades de acesso aos serviços de orientação técnica;

2. carência de informações e incentivos para aplicação de práticas 
agroecológicas e métodos alternativos de controle de pragas

3. alto grau de diversidade tecnológica empregada na atividade, variando 
desde a agricultura tradicional e  familiar, até os modelos de agricultura 
convencional e de precisão, realizados em grande escala;

Fatores de agravamento dos riscos :

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

5.   apelo de consumo por campanhas publicitárias dirigidas aos 
usuários;

Fatores de agravamento dos riscos :

4. dificuldades de fiscalização sobre as vendas;

6.   fatores econômicos influenciando o consumo de produtos mais 
tóxicos (patentes mais antigas);

7.   emprego inadequado e estado precário dos equipamentos de 
aplicação;

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011
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10. ausência, inadequação, desconforto e uso incorreto dos EPI’s;

Fatores de agravamento dos riscos 
no trabalho agrícola e florestal :

9. longas jornadas de trabalho potencializando a exposição;

11.  Não observação de medidas higiênicas;

8.  condições climáticas e natureza do trabalho ao ar livre (calor e vento) 
favorecendo a exposição e a contaminação;
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Agenda 21 e os agrotóxicos

“19.56. Os elementos básicos de um bom manejo saudável dos
produtos químicos são:

a) legislação adequada;
b) coleta e difusão de informação;
c) capacidade de avaliar e interpretar os riscos;
d) estabelecimento de uma política de manejo dos riscos;
e) capacidade para implementar e fazer cumprir essa

política;
f) a capacidade de reabilitar os lugares contaminados e

atender as pessoas intoxicadas;
g) programas eficazes de ensino;
h) capacidade de reagir em caso de urgência.”

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011
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MUNICIPALESTADUALFEDERAL

Sistemas de agricultura e defesa sanitária vegetal:

Sistemas de gestão e defesa ambiental

Sistemas de saúde pública

Sistemas de inspeção do trabalho

A rede que trata a questão dos agrotóxicos

MAPA
Sec Defesa Agropec
Fiscal. Insumos

MA
IBAMA

MS
ANVISA

MTE
DSST
DRT’S

Sec. Estadual de Agricultura
Defesa Sanitária Vegetal
Extensão Rural e CRDR

Sec. Estadual Meio Ambiente

Sec. Estadual da Saúde
CVS
CVE
CEREST

Sec. Estadual do Trabalho

Sec. Mun. Agric.
CMDR

Sec. Mun. MA

Sec. Mun. Saúde
Vig. Sanitária
Vig. Epidem.
Vig. Amb.

Sec. Mun. Trabalho

Sec. Mun. Trabalho
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Defesa vegetal

extensionistasagrotóxicos

insetos

Vigilância sanitária

ambientalistas Corporação agronômica

CREA

Banco do Brasil

FAEAB

Escolas de agronomia

Institutos de pesquisa

Ministério Público

fungos

consumidores

A rede que trata a questão dos
agrotóxicos

Sistemas de agricultura e defesa sanitária vegetal
Sistemas de gestão e defesa ambiental
Sistemas de saúde pública

ONG’s agricultores

Sistema de saúde

Equipamentos

ANDEF

legisladores
Agricultor
exposto

Sistemas de inspeção do trabalho
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2008 – BRASIL passa a ocupar liderança no 
mercado de consumo de agrotóxicos

-VENDAS (US$) 
BRASIL 7,125 bilhões
EUA 6,6 bilhões 

(SINDAG)
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CONTROLE DE RISCOS À SAÚDE DOS TRABALHADORES NAS 
ATIVIDADES DE PROTEÇÃODE PLANTAS

FATORES 
EXTERNOS

DE
CONTROLE

PROCESSO
OU

FONTE

MEIO 
OU 

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO
OU 

SUJEITO

ambiente de trabalho

AÇÃO DO ESTADO

LEGISLAÇÃO
FISCALIZAÇÃO / CONTROLE
DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES

REGISTRO
EFICIÊNCIA AGRONÔMICA 
TOXICOLOGIA   

ambiente de trabalho

FATORES 
EXTERNOS

DE
CONTROLE

PROCESSO
OU

FONTE

MEIO 
OU 

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO
OU 

SUJEITO

ASSITÊNCIA TÉCNICA
POLÍTICA AGRÍCOLA
CONTROLE DA SAÚDE

FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

QUALIDADE
VENDAS (Receituário Agronômico)

PESQUISA
MELHORAMENTO GENÉTICO 
ENTOMOLOGIA / FITOPATOLOGIA
ECOLOGIA
CONTROLE BIOLÓGICO
M.I.P.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO
TOXICOLOGIA
EPIDEMIOLOGIA
TRATAMENTO  DE INTOXICAÇÕES
TÉCNICAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
E.P.I.’S

ambiente de trabalho

FATORES 
EXTERNOS

DE
CONTROLE

PROCESSO
OU

FONTE

MEIO 
OU 

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO
OU 

SUJEITO

DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS
ROTAÇÃO DE CULTURAS
UTILIZAÇÃO DE VARIEDADES RESISTENTES
ADEQUAÇÃO DAS ÉPOCAS DE PLANTIO
TÉCNICAS DE MANEJO CULTURAL

Avaliação Técnica
Receituário Agronômico

Manejo não-químico de pragas e doenças

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Causas, conseqüências e soluções:

visão simplista => educação do usuário

segurança do .  recomendação de E.P.I’s
trabalho com        =  
agrotóxicos . “cuidados” a serem observados

Fonte: GARCIA, E.G. , 1996

Causas, conseqüências e soluções:

uso inadequado = causa imediata

ações para . informar

minimizar     ===> . capacitar

problemas . Treinar

necessárias !!! suficientes ???
Fonte: GARCIA, E.G. , 1996

Condições de . máquinas e equipamentos
trabalho . condições de manuseio e uso 

Outros fatores de influência:

Socioeconômicos:   . condições de saúde e educação
. relações de trabalho no campo
. política agrícola

Tecnológicos: . adequação tecnológica
. acesso à orientação técnica

Fonte: GARCIA, E.G. , 1996
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Modelo de receituário agronômico adotado pela EMATER-RS, em
1978 (frente e verso)

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

•· pouco envolvimento dos produtores rurais;

•· poucos profissionais autônomos e extensionistas prescrevendo 

receitas;

•· desinteresse dos comerciantes em custear visitas do profissional 

ao campo;

•· custo elevado para manutenção da atividade (custo do bloco de 

receitas ou dos "softwares" utilizados, custo da ART, custo dos 

honorários do profissional responsável técnico, etc)

Principais problemas encontrados na implantação prática do
receituário agronômico, no âmbito dos CREAs

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Principais problemas encontrados na implantação prática do
receituário agronômico, no âmbito dos CREAs

•· excesso de receitas para um mesmo profissional ("agrônomo de
balcão");

•· numeração incorretas em receitas informatizadas;

•· mistura de recomendações para culturas diferentes, na mesma
receita (não permitido por lei);

•· ausência de assinatura do profissional responsável e do usuário;

•· ausência do recolhimento das ART's (anotação de responsabilidade
técnica);

•·falta de comprovante do pagamento das ART's;

ambiente de trabalho

Infra-estrutura adequada

FATORES 
EXTERNOS

DE
CONTROLE

PROCESSO
OU

FONTE

MEIO 
OU 

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO
OU 

SUJEITO

CONTROLE QUÍMICO
Avaliação Técnica 

Receituário Agronômico
Produto menos tóxico
Produto menos persistente
Produto mais seletivo
Aplicação no momento certo
Recomendação de dose correta

Equipamentos de aplicação 
adequados, bem regulados e seguros
Sistema de armazenamento correto

Estratégia para descarte de embalagens e resíduos

ambiente de trabalho

FATORES 
EXTERNOS

DE
CONTROLE

PROCESSO
OU

FONTE

MEIO 
OU 

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO
OU 

SUJEITO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL   (E.P.I.’S)
Adequação
Treinamento
Manutenção e reposição

CARACTERÍSTICAS INIDVIDUAIS
Exames médicos - condições de saúde
Idade
Sexo
Escolaridade

CAPACITAÇÃO 

Controle do tempo de exposição
Higiene coletiva e individual

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Química e Derivados – Julho, 1979

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Estratégias:

•estudo e implantação de mecanismos de taxação dos produtos
mais tóxicos, de forma a desencorajar o uso desnecessário;

•estabelecimento de políticas de subsídios e incentivos creditícios
aos produtores dedicados a práticas de controle de pragas e
doenças que prescindem do uso de agrotóxicos, e de práticas
agrícolas de baixo impacto ambiental;

•incremento da pesquisa e extensão de técnicas de controle de
pragas;

•ampliação dos programas de manejo integrado de pragas;

O aperfeiçoamento dos sistemas de controle do uso 
indiscriminado de agrotóxicos no Brasil 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Estratégias:

•aprimoramento da legislação relativa a segurança e saúde do
trabalhador rural;

•aperfeiçoamento dos sistemas de registro dos agrotóxicos,
incluindo a adoção efetiva de caracterização de produtos definidos
como de venda restrita por aplicador certificado;

•melhoria da infraestrutura laboratorial e de apoio às análises de
resíduos;

•aperfeiçoamento dos sistemas de bulas e rotulagens dos produtos;

O aperfeiçoamento dos sistemas de controle do uso 
indiscriminado de agrotóxicos no Brasil 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

O aperfeiçoamento dos sistemas de controle do uso 
indiscriminado de agrotóxicos no Brasil 

Estratégias:

•direcionamento da propaganda comercial voltada exclusivamente
aos responsáveis pela prescrição dos agrotóxicos;

•implantação de sistemas efetivos de destinação final adequada
para embalagens e sobras de produtos;

•capacitação de profissionais das áreas agronômicas e de saúde;

•capacitação e habilitação dos usuários;

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Acesso em 14 07 2010
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE
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Coordenar o Sistema Estadual de VISA

Planejar e promover diretrizes e estratégias em VISA

Propor normas e programas de fiscalização de 
estabelecimentos, produtos e serviços

Promover treinamento de pessoal na área de VISA

Emitir pareceres e informes técnicos

Esclarecer a opinião pública sobre as atividades do CVS 
e sobre fatos referentes à proteção da saúde individual 
ou coletiva

MISSÃO DA DITEP

Promoção, Proteção e Prevenção dos 
Riscos à Saúde da população usuária 
de produtos de interesse à  saúde

Fabricação
Importação

DistribuiçãoDistribuição CONSUMOArmazenamentoArmazenamento

ESTABELECIMENTOS
PRODUTOS

EVENTOS ADVERSOS
DESVIOS DE QUALIDADE

CERTIFICAÇÃO BPF
INVESTIGAÇÃO
PROGRAMAS

NOTIFICAÇÃO, 
AVALIAÇÃO E 

INVESTIGAÇÃO

INDICADORES

QUALIDADE
SEGURANÇA

EFICÁCIA

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CPI da Segurança Alimentar – fevereiro de 2011

José Prado Alves Filho
Pesquisador da FUNDACENTRO  - MTE

Obrigado!

alves.filho@fundacentro.gov.br

PROTEGER, PROMOVER E PRESERVAR A SAÚDE, ELIMINANDO,  

DIMINUINDO OU PREVENINDO RISCOS À SAÚDE E INTERVINDO 

NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO 

AMBIENTE, NELE INCLUÍDO O DO TRABALHO; DA PRODUÇÃO E 

CIRCULAÇÃO DE BENS; E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

INTERESSE À SAÚDE, PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 

DA POPULAÇÃO.
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ANO Produtos
Amostras 

Analisadas
Resultados 

Insatisfatórios

2007/08
Interrupção – adequações nos laboratórios do

Instituto Adolfo Lutz

2009

Arroz 44 0

Feijão 46 0

Laranja pera 12 0

2010
Maçã 9 0

Laranja pera 8 1

Proporcionar, em âmbito nacional, o debate das 
questões relacionadas aos agrotóxicos e produtos afins, que 
resulte em ações concretas de tutela à saúde do 
trabalhador, do consumidor e ao meio ambiente ante aos 

impactos causados por tais produtos, numa perspectiva de 
desenvolvimento sustentável. 

I - Promover articulação entre instituições governamentais e 
não-governamentais;

II – Propugnar pela observância e cumprimento dos 
princípios da prevenção e precaução. 

III - Propor, apoiar e acompanhar ações educativas;

IV - Cobrar o cumprimento das normas constitucionais e 
infra-constitucionais;

V - Sugerir disposições normativas para o aperfeiçoamento 
da legislação específica vigente a nível Federal, Estadual e 
Municipal;

Promover diretrizes e estratégias em VISA de alimentos

Propor normas e ferramentas de fiscalização de produtos 
e estabelecimentos comerciais e industriais de alimentos

Promover treinamento de pessoal

Responder às demandas do consumidor, das empresas e 
das instituições governamentais com pareceres e informes

Assessorar e supervisionar os GVS e as VISAs municipais

Propor programas de monitoramento da qualidade 
sanitária de produtos e estabelecimentos de alimentos –
Programa Paulista de Análise Fiscal de Alimentos

Há 15 anos monitorando a qualidade de alimentos
do comércio

HISTÓRICO - TENDÊNCIAS

1995 – 2002 
Evolução do Programa
Municipalização
Sistema de informação via Internet

2003 – 2008
Programa bienal
Padronização dos procedimentos – Portaria CVS-IAL 9/04
Inspeção dos estabelecimentos comerciais

2009 – 2011
Programa Anual
Intensificação das inspeções de estabelecimentos comerciais
Enfoque na análise da quantidade de sódio, açúcares e 

gorduras de alimentos infantis

ANO Produtos
Amostras 

Analisadas
Resultados 

Insatisfatórios

2002
Arroz 43 0
Feijão 45 0
Leite 21 0

2003/04

Pimentão 30 13
Laranja 23 0

Morango 24 15
Tomate 24 0
Mamão 24 2

2005/06

Laranja 9 0
Morango 16 0
Tomate 11 0
Batata 1 0
Maçã 1 0
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VI - Sugerir a celebração de contratos, convênios, termos 
aditivos ou outros instrumentos similares entre instituições 
públicas, privadas e entidades da sociedade civil; 

VII – Propor e cobrar a realização de estudos e pesquisas 
relacionadas com os impactos e danos dos agrotóxicos em 
âmbito nacional;

VIII – Articular e manter relação de cooperação com 
organizações da sociedade civil no âmbito da América Latina 
e de outros países;

IX - Denunciar fatos e receber denúncias relacionadas a 
danos à saúde do trabalhador, ao meio ambiente e a 
sociedade causados pelos agrotóxicos, encaminhando-as aos 
órgãos competentes para as providências legais cabíveis;

X–Funcionar como instrumento de Controle Social.

I – Âmbito Ministerial:
Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, MP(Estados)

II – Âmbito governamental:
Ministério da Saúde/ANVISA; Ministério do Trabalho e Emprego;
Ministério da Agricultura; Ministério do Meio Ambiente/IBAMA

III – Âmbito da sociedade civil e instituição não-governamental:
Rede Brasileira de Justiça Ambiental – RBJA; Articulação Nacional de
Agroecologia –ANA; Federação dos Trabalhadores da Agricultura
Familiar do Brasil – Fetraf-Brasil; Rede de Ação em Agrotóxicos e suas
Alternativas para a América Latina; Via Campesina Brasil; Terra de
Direitos; Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa;
Sinpaf Hortaliças; ABRASCO – GT de Saúde Ambiental; CONTAG;
RAP-AL; Comissão Pastoral da Terra; Sindicato dos Trabalhadores
Rurais – STTR LRV; ASA – Articulação do Semiárido Brasileiro; ABA –
Associação Brasileira de Agroecologia; Reporte Brasil; ABRAMPA –
Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente; IDEC.

PlenáriasPlenárias

RecomendaçõesRecomendações

AudiênciasAudiências PúblicasPúblicas

InvestigaçõesInvestigações

Enc. Enc. RegionaisRegionais

AçõesAções CivisCivis PúblicasPúblicas

TermosTermos de de AjusteAjuste
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Plenárias MensaisPlenárias Mensais

InspeçõesInspeções

FiscalizaçõesFiscalizações

InvestigaçõesInvestigações

Enc. RegionaisEnc. Regionais

Proposta LegislativaProposta Legislativa

RecomendaçõesRecomendações

•• MinistérioMinistério PúblicoPúblico do do TrabalhoTrabalho
•• MinistérioMinistério PúblicoPúblico FederalFederal
•• MinistérioMinistério PúblicoPúblico do Estado de do Estado de PernambucoPernambuco
•• SuperintendênciaSuperintendência Regional do Regional do TrabalhoTrabalho
•• SuperintendênciaSuperintendência Federal Federal dada AgriculturaAgricultura--PEPE
•• FundacentroFundacentro
•• IBAMAIBAMA
•• Sec. Sec. ProduçãoProdução Rural e Rural e ReformaReforma AgráriaAgrária de PE/ADAGROde PE/ADAGRO
•• Sec. Sec. SaúdeSaúde//VigilânciaVigilância SanitáriaSanitária –– PEPE
•• CPRHCPRH
•• CREACREA
•• AMATRA6AMATRA6
•• UFPEUFPE
•• UFRPEUFRPE
•• FETAPEFETAPE
•• FAEPEFAEPE
•• NESC/NESC/FiocruzFiocruz
•• COMPESACOMPESA
•• AMUPEAMUPE
•• IPA IPA –– institutoinstituto AgronômicoAgronômico de de PernambucoPernambuco
•• SERTA SERTA –– ServiçoServiço de de TecnologiaTecnologia AlternativoAlternativo
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Supermercado Supermercado 
paga as análisespaga as análises

VISA coleta asVISA coleta as
amostrasamostras

ITEP realizaITEP realiza
as análisesas análises

VISA recebe resultVISA recebe result
e elabora relat.e elabora relat.

para MPpara MP

MP e VISAMP e VISA
Adotam medidasAdotam medidas

••

••

••

Audiências comAudiências com
supermercadossupermercados

Elaboração de planosElaboração de planos
de controle qualid. de controle qualid. 

Avaliação eAvaliação e
Aprovação VISAAprovação VISA

Encaminhamento aoEncaminhamento ao
MPMP

Assinatura TACAssinatura TAC
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CPI – SEGURANÇA ALIMENTAR

“A qualidade dos alimentos que vão para a mesa do 
consumidor: a questão dos resíduos de agrotóxicos”

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

www.idec.org.br

Juliana Ferreira Kozan
Advogada do Idec

SOBRE O IDEC

Associação civil de consumidores fundada em 1987
15.000 associados (apenas pessoas físicas)
Cerca de 80% de receitas próprias e 20% de projeto
Auditoria independente
Balanço social

Sem fins lucrativos

Sem vínculo com empresas, governos ou partidos políticos

Missão: promover a educação, a conscientização, a defesa 
dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo

O QUE O IDEC FAZ

Orienta e informa os consumidores sobre seus direitos para que se 
previnam de problemas e saibam como exercer os seus direitos 
utilizando o Código de Defesa do Consumidor

Mantém o site www.idec.org.br e edita a Revista do Idec

Testa e compara produtos e serviços

Luta pelos consumidores, promovendo campanhas, mobilizando a 
opinião pública e pressionando governos e empresas

É autor de mais de 600 ações civis públicas, e muitas delas visam 
beneficiar toda a coletividade.

Atua em defesa do consumidor no Congresso Nacional (atualmente 
acompanha mais de 250 projetos de lei)

Representa o consumidor em redes e fóruns, como o Conselho 
Nacional de Saúde, o Conselho Consultivo da Anvisa e Câmara 
Setorial de Propaganda da Anvisa

ATUAÇÃO DO IDEC

- acompanha a questão dos agrotóxicos desde a sua 
criação 

Dezembro/1989: organização de abaixo-assinado para 
encaminhar aos presidenciáveis e ao governador do Estado de 
São Paulo reivindicando um efetivo apoio governamental  às 
medidas de controle de qualidade dos alimentos, melhores 
condições infra-estruturais para fiscalização e análise dos 
alimentos, agrotóxicos e fertilizantes, além de ampliar 
sensivelmente a divulgação dos dados obtidos a partir das 
análises

Agosto/2003: pedidos aos Ministérios e a ANVISA em de 
proibição total do Pentaclorofenol

CEASA  CEASA  
paga as análisespaga as análises

ADAGRO coleta asADAGRO coleta as
amostrasamostras

ITEP realizaITEP realiza
as análisesas análises

APEVISA recebe resultAPEVISA recebe result
e elabora relat.e elabora relat.

para MPpara MP

MP, ADAGRO e APEVISAMP, ADAGRO e APEVISA
Adotam medidasAdotam medidas

••

••

••

••
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Reavaliação de Agrotóxicos

- Produtos proibidos em outros estados e ainda permitidos
no Estado de São Paulo - decisão de governo não pode
sobrepor interesses econômicos à saúde pública

caso Cihexatina:
“Como resultado da reunião de reavaliação, o uso dos estoques
remanescentes de produtos a base do ingrediente ativo
cihexatina fica restrito ao Estado de São Paulo até a data de 31
de outubro de 2011, com uso específico para o manejo de
resistência do ácaro da leprose. Após este período, o uso da
ciexatina estará proibido no Brasil.”)
- toxicidade aguda extremamente acentuada
- potente efeito tóxico sobre a reprodução
- banidos ou alvo de severas restrições na maioria dos países

Monitoramento de resíduos - PARA

- Primeiro projeto nacional de monitoramento

- Relevante instrumento de monitoramento de resíduos de 
agrotóxicos

- Coordenado pela ANVISA

- 25 estados participantes e o Distrito Federal – SP não 
participa! – o ideal é que todas as unidades da federação 
participem
O estado de São Paulo tem realizado o Programa de Análise Fiscal de 
Alimentos (Programa Paulista) em diversas regiões do Estado, que faz 
pesquisas de resíduos de agrotóxicos, além de análises microbiológica, 
físico-química e de rotulagem.

PESQUISA DO IDEC - FEIJÃO

Pesquisar a sanidade e a qualidade de 33 marcas de feijão 
adquiridas em 9 cidades brasileiras (um dos critérios analisados: 
resíduos de agrotóxicos)

Esta pesquisa teve a parceria de entidades do FNECDC 

1 produto: Endossulfan (proibido para a cultura) e Clorpirifós 
(resíduos acima do limite permitido)

5 produtos: Procimidona (resíduos acima do limite permitido) 
1 produto: Clorpirifós (resíduos acima do limite permitido)

Resultados 

Escopo

Base legal 
ANVISA Limites máximos de resíduos de ingredientes ativos 

Direito à informação

- direito básico do consumidor (art. 6º do CDC)

- essencial ao exercício: 
- da cidadania
- do direito de escolha
- da saúde pública

- dever dos órgãos governamentais

ATUAÇÃO DO IDEC

-

ATUAÇÃO DO IDEC

- o Idec está resgatando o trabalho neste tema:

1) Fórum Nacional de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos

2) Campanha por um Brasil Livre de Transgênicos e 
Agrotóxicos

3) consultas públicas de reavaliação de agrotóxicos

4) realização em abril/2010 de Mesa Redonda “Monitoramento 
de Resíduos de Agrotóxicos em alimentos: desafios e 
perspectivas”

POSIÇÃO DO IDEC

Não há dúvida que os agrotóxicos afetam negativamente a
saúde dos consumidores brasileiros e não se pode admitir que
essas substâncias tenham seu controle abrandado, ao
contrário, seriam necessárias medidas mais rigorosas para a
sua produção, comercialização e uso, com a reavaliação de
agrotóxicos e até mesmo o banimento de alguns produtos.

Defende e incentiva o desenvolvimento de instrumentos
eficazes de informação ao consumidor.

Para o consumidor o maior risco é a longo prazo, por isso há a
necessidade de pesquisas e estudos sobre as consequências 
do consumo a longo prazo de alimentos com resíduos de 
agrotóxicos

Agrotóxicos X saúde do 
consumidor

É possível compatibilizar?

Há mecanismos que buscam garantir a 
saúde dos consumidores

MECANISMOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA 
GARANTIR A SAÚDE DOS CONSUMIDORES

Registro

Reavaliação

Definição de LMR e IDA

Monitoramento de resíduos em alimentos
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RISCOS DO CONSUMO DE RISCOS DO CONSUMO DE 

ALIMENTOS  NO  ESTADO ALIMENTOS  NO  ESTADO 

DE  SÃO PAULODE  SÃO PAULO

POR  QUE  UM  ALIMENTO  SE  DETERIORA?

DEVIDO   A   FATORES

FISIOLÓGICOS - Reações químicas e bioquímicas

MICROBIOLÓGICOS - Presença de Microorganismos 
Bactérias - Bolores e Leveduras

pHpH –CARACTERÍSTICA  INTRÍNSECA  DE  MAIOR 
IMPORTÂNCIA PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

PELO CALOR
Valor de importância pH < ou = 4,5

Direito à informação

- mercado e rotulagem: “realidade invertida”

PL nº 6448/2009 – autoria Dep. Sarney Filho PV/MA –
acrescenta art. 11-A ao CDC:

“Art. 11-A. Na comercialização de produtos alimentares destinados ao
consumo humano ou animal, devem constar informações no rótulo
sobre os agrotóxicos e afins utilizados na produção agropecuária dos
ingredientes, bem como, na forma do regulamento, sobre os
medicamentos empregados na produção animal.”

Transgênicos e agrotóxicos

- a discussão é a mesma (mesmo esquema, 
mesmas empresas) - temas precisam ser 
tratados conjuntamente

- diversos estudos mostram que plantações 
transgênicas requerem doses crescentes de 
agrotóxicos com o passar do tempo

DESAFIOS - SP

1) banimento de produtos proibidos em outros estados e ainda 
permitidos no Estado de São Paulo – questão de saúde pública

2) inclusão do Estado de São Paulo no PARA

3) divulgação dos resultados do Programa Paulista, de forma 
fácil e clara ao consumidor, principalmente com informações 
sobre o produtor e ponto de venda dos produtos com problemas 
de resíduos de agrotóxicos em alimentos

4) intensificar as ações fiscais a partir dos resultados obtidos no 
monitoramento

SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTOS

1) solicitar informações à ANVISA sobre agrotóxicos banidos 
em outros Estados e permitidos em São Paulo

2) solicitar à VISA estadual estudos e análises visando o 
banimento de agrotóxicos no Estado de São Paulo

3) solicitar à VISA estadual os resultados dos últimos anos do 
Programa Paulista de Análise de Alimentos

4) solicitar esclarecimentos ao governo do Estado de São Paulo 
acerca das razões pelas quais não participa do programa 
nacional de monitoramento de resíduos de agrotóxicos (PARA)
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Vários fungos são capazes de produzir micotoxinas,
Algumas espécies produzem micotoxinas no interior das frutas, grãos
Ex: Aspergillus flavus, produtor de micotoxinas
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Imprensa Ofi cial, garantia de transparência 
e segurança da informação

Diário Ofi cial 
acesso gratuito

www.imprensaofi cial.com.br

Todo o acervo do Diário Oficial está disponível gratuitamente 
para pesquisa, inclusive o que você quiser saber sobre os 
balanços das empresas.

Prêmio Mario Covas 2008
DO. online - A transparência 
dos atos do Governo 
disponível ao cidadão.
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Mercado Mundial  de Agrotóxicos (2000-2009)

Taxa de Crescimento das Vendas Mundiais x Vendas Brasil
(2000 ano base)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Brasil 0,0 -8,0 -24,0 24,0 76,0 68,0 56,0 116,0 184,0 172,0
Mundo 0,00 0,73 -1,66 17,47 41,12 47,25 49,29 67,83 98,46 94,13
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%

Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 (Vendas em US$ milhões)

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 2000/2009 Participação no Total 
Mundial

SYNGENTA 6.218 5.385 5.260 5.421 6.030 6.307 6.378 7.285 9.231 8.491 36,6% 17,6%

BAYER 2.268 2.425 4.355 5.738 7.000 6.917 6.723 7.447 7.883 7.565 233,6% 15,7%

BASF 2.233 3.130 2.806 3.588 4.166 4.097 3.863 4.291 5.033 5.085 127,7% 10,6%

MONSANTO 3.885 3.755 3.088 3.003 2.864 2.910 3.316 3.753 4.996 4.427 14,0% 9,2%

DOW 2.346 2.612 2.717 3.008 3.368 3.364 3.399 3.779 4.535 4.522 92,8% 9,4%

DUPONT 2.500 1.890 1.806 2.024 2.249 2.250 2.163 2.326 2.624 2.845 13,8% 5,9%

MAI 738 784 776 1.177 1.357 1.542 1.581 1.879 2.334 2.042 176,7% 4,2%

NUFARM 763 920 1.050 1.237 1.441 1.574 1.677 1.764 2.218 2.329 205,3% 4,8%

SUMITOMO 1.059 1.219 1.351 1.584 1.667 1.712 1.858 1.979 2.000 2.262 113,6% 4,7%

ARYSTA 379 703 662 711 860 906 941 1.036 1.170 1.032 172,3% 2,1%

FMC 665 653 615 640 708 720 766 889 1.058 1.052 58,2% 2,2%

CHEMINOVA 336 390 592 519 683 597 604 855 1.108 934 177,9% 1,9%

UNITED PHOSPHORUS 88 101 106 187 226 278 385 586 625 795 804,6% 1,6%

RESTANTE DAS EMPRESAS 2.483 2.501 2.442 2.917 3.504 3.656 3.707 4.167 4.928 4.820 94,1% 10,0%

INTEGRADAS 19.450 19.197 20.032 22.782 25.677 25.845 25.842 28.881 34.302 32.936 69,3% 68,3%

ESPECIALIZADAS 4.028 4.770 5.152 6.055 6.942 7.329 7.812 8.988 10.513 10.445 159,3% 21,7%

13 MAIORES EMPRESAS 23.478 23.967 25.184 28.837 32.619 33.174 33.654 37.869 44.815 43.381 84,8% 90,0%

VENDAS TOTAIS 24.829 25.011 24.418 29.167 35.038 36.560 37.066 41.671 49.276 48.201 94,1% 100,0%

Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 
(Vendas em US$ milhões)

Agrotóxicos no Brasil

Leticia Rodrigues da Silva
Gerente de Normatização e Avaliação

Gerência Geral de Toxicologia

Mercado Mundial x Mercado Brasileiro (2000-2008)

Fonte: Abiquim; Sindag; Andef; McDougall 
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Empresa de sementes e agrotóxicos
Empresas líderes 

Dinamilho
Carol

Sementes
Hatã

Dow Elanco

Sanachem

Maize
Tecnologies

Duo Maize

Agromen

Rohm &
Haas AG

Herbicida
Acetochlor (Zeneca)

Mycogen

Hibridos
Colorado

Morgan
Seeds

Dow

Aquisição empresa agrotóxicos (1)
Aquisição empresa Sementes (8)
Aquisição produto (1)

Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. 

Empresa de sementes e agrotóxicos
Empresas líderes 

Beijing Kaituo
DNA Biotech

Dunhuang

Dupont
Khimprom

Verdia, Inc.

SPIC PHI
Seeds

Herbicida
Isoproturon

(Aventis)

Pioneer
Curry Seed

Optimum
Quality Grains

Dois
Marcos

Hybrinova
S.A

Denghai
Seed Group

Griffin LLC

Dupont

Aquisição empresa agrotóxicos (2)
Aquisição empresa Sementes (9)
Aquisição produto (1)

Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. 

Empresa de sementes e agrotóxicos

Empresas líderes 

BASF

St Aubin les
Elbeuf - Aventis

Ex-seed
Genetics LLC

Lantmännen /
Svalöf Weibull

CropDesign

Inseticida
Fipronil (Bayer)Cyanamid

Fungicidas
da Bayer

Aquisição empresa agrotóxicos (1)

Aquisição empresa Sementes (4)
Aquisição produto (2)

Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. 
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Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. 

TAXA DE APROVEITAMENTO DE SUBSTÂNCIAS TESTADAS PARA CADA  INGREDIENTE 

ATIVO COLOCADO NO MERCADO

FONTE: Dados trabalhados a partir de STETTER, J. Trends in the future development of pest and weed control: a industrial point 
view.  Regulatory Toxicology and Pharmacology v. 17 p. 346-370, 1993; JOLY, P. B.; LEMARIE, S.  The technological trajectories of 
the agrochemical industry: change and continuity.  Science and Public Policy, v. 29, n. 4, p. 259-266, 2002.

Aquisição empresa agrotóxicos (1)

Aquisição empresa Sementes (11)

Fusão

Empresa Integrada

Aquisição produto 
Empresa de sementes e agrotóxicos 

Tomona Agrica

Conrad Fafard

Hoffman
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Emergent 
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Aquisição empresa agrotóxicos (3)
Aquisição empresa Sementes (5)
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Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. 
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Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. 
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Avaliação e Reavaliação de 
agrotóxicos

REGISTRO DE 
AGROTÓXICOS

Conclusões
agronômicas

Conclusões
toxicológicas

Conclusões
ambientais

Resultado do Pleito

EMPRESA SOLICITA REGISTRO

Dossiê
Toxicológico

Dossiê
Ambiental

Dossiê
Agronômico

ANVISA IBAMAMAPA

REAVALIAÇÃO

COMERCIALIZAÇÃOResultado do Pleito
RESTRIÇÃO ou 
EXCLUSÃO

Dados de impacto na 
população 

SIA

• 5  Agrotóxicos  OPs:
– Methamidophos
– Parathion
– Methyl-parathion
– Monocrotophos
– Phosphamidon

• A produção dos 5 OPs na China em 1999: 
– 25% do total de agrotóxicos produzidos na China 
– 40 % dos inseticidas
– 70% organofosforados

Proibição de  Cinco Organofosforados na 
China em 2007 (jan. 2008)

Novos critérios da Europa para avaliar Agrotóxicos

• “REACH”( Registration, Evaluation and
Autorization of Chemicals) entrou em vigor em 
2008

• Novo Regulamento aprovado na Comissão 
Européia e no Parlamento Europeu em 2009

Syngenta

Bayer Basf

Monsanto

Dow DuPont

Nufarm

MAI

Sumitomo
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Sipcam
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Huayang
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Kaidi Agrochemical

Veyong Haili

Fengshan

Agrocen

QingfengChemchina

EVOLUÇÃO DO GRAU DE CONCENTRAÇÃO DA INDÚSTRIA DE 
AGROTÓXICOS NO BRASIL, 1980-2008

Silveira (1993, p. 60); Martins (2000; p. 76); Brasil (2007a); Balanço Anual Empresas (2008)
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Mercado de agrotóxicos no Brasil 
em 2009

Produtos: 2.195 agrotóxicos  registrados

Tipos de agrotóxicos: 464

Venda em toneladas: 789.974

Valor: Us$6.8 bilhões em 2009

Estrutura de Mercado

• Oligopólio com franjas
• Elevado grau de concentração

• Barreiras à entrada: escala; marca; assistência 
técnica; financiamento ao produtor 

• Formas de concorrência: escala e preços
• Ativos intangíveis (registro)

Fonte: Pelaez e outros (2010)
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http://www.weedscience.org/Summary/UspeciesMOA.asp?lstMOAID=12&FmHRACGroup=Go

Plantas daninhas reconhecidamente 
resistentes ao glifosato no Brasil

•Conyza bonariensis - Hairy Fleabane
•Conyza canadensis - Horseweed
•Euphorbia heterophylla - Wild Poinsettia
•Digitaria insularis – Sourgrass
•Lolium multiflorum - Italian Ryegrass

• Parationa Metílica - neurotoxicidade, suspeita de
desregulação endócrina, mutagenicidade e
carcinogenicidade

Ingredientes ativos a serem reavaliados em 2008

• Abamectina - toxicidade aguda e suspeita de
toxicidade reprodutiva do IA e de seus
metabólitos

• Lactofem - carcinogênico para humanos

• Triclorfom - neurotoxicidade, potencial
carcinogênico e toxicidade reprodutiva

• Metamidofós - alta toxicidade aguda e
neurotoxicidade

• Fosmete – neurotoxicidade

• Carbofurano - alta toxicidade aguda, suspeita
de desregulação endócrina

• Forato - alta toxicidade aguda e
neurotoxicidade

Ingredientes ativos colocados em reavaliação 
toxicológica pela ANVISA em 2008

• Paraquate - alta toxicidade aguda e
toxicidade crônica

Ingredientes ativos colocados em reavaliação 
toxicológica pela ANVISA em 2008

• Endossulfam - alta toxicidade
aguda, suspeita de
desregulação endócrina e
toxicidade reprodutiva

• Tiram - estudos demonstram  mutagenicidade, toxicidade 
reprodutiva e suspeita de desregulação endócrina

Peixes mortos no rio / Foto: Felipe de Souza / Diário do Vale – nov/2008

Abamectina
Acefato

Carbofuran

Endossulfan

Lista de agrotóxicos para testes 
desregulação endócrina – EPA/US

http://www.epa.gov/endo/pubs/program/

Metamidofós

Glifosato

Fosmete

Paration Metílico

Lista de agrotóxicos para testes 
desregulação endócrina - EPA

• Cyhexatina - alta toxicidade aguda, suspeita de
carcinogenicidade para seres humanos, toxicidade
reprodutiva e neurotoxicidade

• Acefato - neurotoxicidade, suspeita de
carcinogenicidade e de toxicidade reprodutiva e a
necessidade de revisar a Ingestão Diária Aceitável

• Glifosato- larga utilização, casos de intoxicação,
solicitação de revisão da Ingesta Diária Aceitável
(IDA) por parte de empresa registrante,
necessidade de controle de impurezas presentes no
produto técnico e possíveis efeitos toxicológicos
adversos

Ingredientes ativos colocados em reavaliação 
toxicológica pela ANVISA em 2008

Vendas de glifosato no Brasil de 2000-2009

Fonte: Relatórios semestrais das empresas – em toneladas de Ingrediente ativo
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Produtos Interditados na Ihabras 

   

Cont. Bayer

Importações de metamidofós pelo Brasil do ano 2000 - 2009 

Fonte: aliceweb - MDIC

Resultados da reavaliação – agosto 2010

•Cihexatina – banimento total até julho de 2011 – só 
mantida no estado de SP

•Fosmete – restrições de uso e culturas

•Endossulfan – banimento total até julho de 2013 -
proibição imediata em 18 estados

•Triclorfom – banimento total no Brasil

•Acefato – indicativo de banimento

•Metamidofós – indicativo de banimento

Fiscalização

Autuação Milênia 
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Monsanto

Autuação por omissão de 
informações sobre o processo 
de produção do Glifosato

Dow Chemical

• Interdição de 500 mil litros de agrotóxicos
• (2 unidades fabris e um estoque externo)

• Vazamento em embalagens de Tordon

• Produtos com data de fabricação e validades 
adulteradas (ex. produto com data de 
fabricação de novembro de 2010)

• Alteração de composição não autorizada nas 
formulações

Junho de 2010

Dow Chemical

• Ausência de controle de impurezas em 
produtos técnicos

• Tentativa de omitir informações e 
produtos da fiscalização

• Um funcionário foi conduzido à polícia

Sipcam Isagro

• Interdição de 50 mil litros de agrotóxicos
• Adulteração de formulações
• Uso de produtos vencidos
• Reprocesso de produtos sem controle de 

qualidade
• Produtos com datas de fabricação e de 

validade indeterminados (Ex.: 31 de dezembro 
de 9999) 

Agosto 2010

Cont. Syngenta

Nufarm

STRON Metamidofós Alteração de 2 componentes

Rival Tebuconazole Alteração de todos os 
componentes

KONAZOL Tebuconazole Alteração de todos os 
componentes

Expurgran Malation Prazo de validade vencido à 4 
anos

Adesil Nonil-fenol-etoxilado
Endossulfan Técnico Endossulfan Sem identificação de 

fabricante, data de fabricação 
ou de validade

Glifosato 480 Nufarm Glifosato Alteração de 5 componentes

BASF
Opera Epoxiconazole + 

piraclostrobina
Falta de controle da identidade das 
soluções utilizadas

Nomolt 150 Teflubenzuron Falta de controle da identidade das 
soluções utilizadas, uso de 
componente sem lote

Fastac 100 Alfa-cipermetrina Falta de controle da identidade das 
soluções utilizadas

Imunit Alfa-cipermetrina 
+ teflubenzuron

Falta de controle da identidade das 
soluções utilizadas

Standak Fipronil Falta de controle da identidade das 
soluções utilizadas

Envoy Epoxiconazole + 
piraclostrobina

Uso de componente com prazo de 
validade vencido

Folha de São Paulo, 22 de março de 2010
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ACRE

PARÁ

BAHIA

MATO
GROSSO DO SUL

GOIÁS
MINAS
GERAIS

SÃO
PAULO

PARANÁ

RIO GRANDE
DO SUL

SANTA CATARINA

DF

ESPÍRITO SANTO

PE
TO

RIO DE JANEIRO

SE

ESTADOS ANTIGOS
ESTADOS INCORPORADOS EM 2009
ESTADO INCORPORADO  EM 2010

AMAZONAS

RO

MT

MA

RR AP

PI

CE
RN

PB

Produto Total de TCAs Produto Total de TCAs
Abacaxi 145 Laranja 146
Alface 138 Maça 170
Arroz 162 Mamão 170
Banana 170 Manga 160
Batata 165 Morango 128
Beterraba 172 Pepino 146
Cebola 160 Pimentão 165
Cenoura 165 Repolho 166
Couve 129 Tomate 144
Feijao 164 Uva 165

Total planejado por cultura: 175
Média analisada por cultura: 156,5
Total planejado para 2009: 3500
Total analisado em 2009: 3130 89,4%

Amostras Analisadas por cultura 
em 2009

UF Coleta Analisadas Insatisfatório % Insatisfatórios
AC 126 40 32%
AM 116 30 26%
AP 105 29 28%
BA 127 41 32%
CE 125 40 33%
DF 134 33 25%
ES 137 40 29%
GO 132 39 30%
MA 135 35 26%
MG 134 39 29%
MS 126 33 26%
MT 95 25 26%
PA 126 40 32%
PB 119 35 29%
PE 127 38 30%
PI 119 40 34%
PR 140 48 34%
RJ 133 40 30%
RN 139 33 24%
RO 132 37 28%
RR 74 22 30%
RS 137 37 27%
SC 136 45 33%
SE 125 39 31%
TO 131 29 22%

Geral 3130 907 29%

Amostras Insatisfatórias por UF

Amostras provenientes de SP coletadas 
em outros estados

 

FMC

• 140 mil litros de agrotóxicos interditados
• Uso de produtos vencidos
• Reprocesso de produtos sem controle de 

qualidade

1 unidade fabril e 1 estoque externo
Agosto 2010

Fersol

• Interdição de linha de produção e de mil litros de 
produtos

• Importação e fabricação de Produto Técnico 
sem registro

• Formulação de Agrotóxico com uso de Produto 
Técnico sem registro

• Produtos vencidos há mais de 5 anos

• Responsável técnico foi conduzido pela Polícia

novembro de 2010

• Programa de Monitoramento de 
Resíduos de Agrotóxicos em 
Alimentos

ALIMENTOS ANALISADOS: 9
Alface
Banana
Batata
Cenoura
Laranja
Maçã
Mamão
Morango
Tomate

Até 2007 2009 e 20102008

104 IAs 167 IAs

ALIMENTOS ANALISADOS: 20 
Abacaxi
Alface
Arroz
Banana
Batata
Beterraba
Cebola
Cenoura
Couve
Feijão
Laranja
Maça
Mamão
Manga
Morango
Pepino
Pimentão
Repolho
Tomate
Uva

ALIMENTOS ANALISADOS: 17 
Abacaxi
Alface
Arroz
Banana
Batata
Cebola
Cenoura
Feijão
Laranja
Maça
Mamão
Manga
Morango
Pimentão
Repolho
Tomate
Uva

234 IAs
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Resultados com IAs banidos ou com registro excluídos

Produto Amostras 
analisadas Ingrediente ativo Resultados 

insatisfatórios

Abacaxi 145 Heptenofos 1

Arroz 162 Clortiofos 1
PBO (piperonyl butoxide) 10

Feijão 164 Dieldrina 1
Maça 170 Azinfos-metilico 3

Mamão 170 Mirex 11
Morango 128 Parationa-etilica 4

Uva 165 Monocrotofos 1
Total 1130 32

Percentual de resultados insatisfatórios com IAs em reavaliação 
em relação ao número total de amostras coletadas

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Alface
Arroz

Beterraba
Cebola

Cenoura
Couve
Feijão

Laranja
Mamão
Manga

Morango
Pepino

Pimentão
Tomate

Uva

Abamectina Acefato Endossulfam Fosmete Metamidofos Parationa-metilica

Aqüífero Guarani

Estudo feito pela UFMT e FIOCRUZ

Cultura NA >LMR NA + LMR
Total de 

insatisfatórios
Abacaxi 28,3% 10,3% 5,5% 44,1%
Alface 37,7% 0,0% 0,7% 38,4%
Arroz 26,5% 0,0% 0,6% 27,2%
Banana 1,8% 1,8% 0,0% 3,5%
Batata 1,2% 0,0% 0,0% 1,2%
Beterraba 32,0% 0,0% 0,0% 32,0%
Cebola 16,3% 0,0% 0,0% 16,3%
Cenoura 24,8% 0,0% 0,0% 24,8%
Couve 32,6% 6,2% 5,4% 44,2%
Feijão 1,8% 1,2% 0,0% 3,0%
Laranja 9,6% 0,7% 0,0% 10,3%
Maçã 3,5% 1,8% 0,0% 5,3%
Mamão 21,2% 12,9% 4,7% 38,8%
Manga 7,5% 0,6% 0,0% 8,1%
Morango 38,3% 8,6% 3,9% 50,8%
Pepino 51,4% 2,1% 1,4% 54,8%
Pimentão 64,8% 3,0% 12,1% 80,0%
Repolho 20,5% 0,0% 0,0% 20,5%
Tomate 31,3% 0,0% 1,4% 32,6%
Uva 35,2% 8,5% 12,7% 56,4%
TOTAL: 23,8% 2,8% 2,4% 29,0%

Perfil de Resultados Insatisfatórios 2009

Perfil de Resultados Insatisfatórios 2009

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ab
ac

ax
i

Al
fa

ce

Ar
ro

z

Ba
na

na

Ba
ta

ta

Be
te

rr
ab

a

Ce
bo

la

Ce
no

ur
a

Co
uv

e

Fe
ijã

o

La
ra

nj
a

M
aç

a

M
am

ão

M
an

ga

M
or

an
go

Pe
pi

no

Pi
m

en
tã

o

Re
po

lh
o

To
m

at
e

U
va

Pe
rc

en
tu

al
 d

as
 a

m
os

tr
as

 a
na

lis
ad

as

NA > LMR >LMR e NA

Detalhamento das amostras insatisfatórias

Total de 
amostras 

satisfatórias;  
2.222 

Total de 
amostras 

insatisfatórias
;  908 

IAs não 
autorizados;  

613 

IAs não 
autorizados 

em 
reavaliação;  

206 

IAs 
insatisfatórios 

> LMR;  89 

Principais substâncias em reavaliação encontradas nas 
análises do  PARA 2009

Ingrediente 
ativo

Problemas
relacionados

Indicação da 
Reavaliação

Exemplos de 
países em que é 

proibido

Principais 
culturas

encontradas

Endossulfan

suspeita de 
desregulação
endócrina e 
toxicidade 
reprodutiva 

banimento doe 
uso no Brasil

45 países, 
destacando-se
União Européia;
Estados Unidos

pepino, pimentão e 
beterraba

Acefato

neurotoxicidade, 
suspeita de 
carcinogenicidade e 
de toxicidade 
reprodutiva 

banimento doe
uso no Brasil

União Européia;
entre outros cebola e cenoura

Metamidofós neurotoxicidade banimento de uso 
no Brasil

37 países, 
destacando-se
União Européia;
Estados Unidos

pimentão, tomate, 
alface e cebola 
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leticia.silva@anvisa.gov.br

•A saúde é uma construção social que 
necessita de mobilização política  
permanente  

SEGURANÇA ALIMENTAR 
X 

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Prof. Dr. Geraldo Papa

Depto. de Fitossanidade, Laboratório de Manejo de Pragas
Faculdade de Engenharia – UNESP de Ilha Solteira-SP

ARTRÓPODOS

Gráfico Representação LogarítimicaGráfico Representação Logarítimica

População Mundial  X  Tempo 
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Coleta Caça

Agricultura
Ascensão da Ciência 

Industrialização

Anos atrás 
Fonte Deevey 1960 

Estudo feito pela UFMT e FIOCRUZ

LESÃO POR ORGANOFOSFORADOSS

LESÃO POR GLIFOSATO

• 1500: Uso de cobre e enxofre no 
controle de pragas

• 1934: Decreto 24.114
• 1939: Organoclorados (DDT)
• 1940: Herbicidas e organofosforados
• 1960: Fungicidas sistêmicos
• 1962: Silent Spring - Rachel 

Carson
• 1970: Maiores exigências para o 

registro nos Estados Unidos
• 1972: Proibição do DDT nos 

Estados Unidos
• 1980: Herbicidas mais específicos
• 1980’: Leis Estaduais
• 1985: Proibição dos Organoclorados 

no Brasil

• 1988: CF – Art. 225
• 1989: Lei de agrotóxicos
• 1990: Decreto 98.816
• 1996: Our stolen Future - Theo 

Colborn; Theo Colborn and John 
Peterson Myers

• 2002: Decreto 4.074
• 2004: Dec. Leg. 197 - Roterdã
• 2004: Decreto Legislativo 197 –

Estocolmo
• 2005: Registro de agrotóxicos por 

equivalência
• 2008-2010: Projeto normativo de 

severas restrições de registro na  
Comunidade Européia

• 2010: Reavaliação e banimento do 
endossulfan, metamidofós ... pela 
ANVISA
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MIP: estratégico ou tático

-MIP estratégico:
contempla um sistema complexo baseado num

conhecimento profundo do agroecossistema que utiliza
medidas de manejo biológico, genético, físico e cultural
bem como sistemas de rotação de cultura, variedades
resistentes, etc, com uso bastante restrito de pesticidas

MIP tático
Está relacionado com o chamado “controle

supervisionado” e tem por objetivo a racionalização do
uso de pesticidas através da orientação de
especialistas. Baseia-se no limiar de dano econômico
(LDE).

REALIDADE

O MIP estratégico puro seria o ideal.
Entretanto, o MIP possível para a realidade

atual na agricultura mundial representa uma
mistura do estratégico com o tático, onde são
tomadas medidas para evitar que a população
das pragas ultrapasse o limiar de ação desde a
escolha da variedade até a colheita, porém sem
perder de vista o fator econômico e o uso da
arma química, sempre que o LDE for atingido.

USO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

Considerando-se a sua adoção e a permanência de sua
aceitação após anos de uso, o controle químico mostra-
se até o momento como a mais utilizada e,
conseqüentemente, mais importante forma de controle
de pragas.

Os defensivos ainda formam a base da proteção de
plantas nos E.U.A. e em todos os países
desenvolvidos.

O sucesso desta forma de controle é explicada, pelas
principais vantagens no curto prazo:

- única medida prática para o controle de populações de
insetos quando estas se aproximam do nível de dano;

- proporciona rápida ação curativa contra um dano
visível ou ótima eficiência na ação preventiva;

- oferece uma vasta gama de propriedades, usos e
métodos de aplicação, para diferentes condições de
ocorrência de pragas;

- proporciona bom retorno econômico e custo de
utilização relativamente baixo;

- possibilita ao produtor uma ação isolada e
independente.

Defesa Fitossanitária

Bioatividade:
Ruptura 

nas relações 
biológicas

Ecossistema

Bioatividade:
Relações 
biológicas 
estáveis

Agrossistema

Nos últimos 13 anos a produção de grãos aumentou em 
125% com apenas 24% de aumento na área plantada. O 

uso da tecnologia dobrou a produtividade média

Source : Agroconsult, Ministério da Agricultura e Conab (Veja, Edição Especial, April 2, 2004)

Cenário da agricultura brasileira

- Agricultura intensivA

- Áreas extensas

- Monocultura

Aumento dos 
problemas com 

controle de pragas

Aumento de doses - uso de misturas - mais aplicações - resistência 

SISTEMAS AGRÍCOLAS

Praga Hospedeiro comunsLagarta das maçãs soja e algodão

Spodoptera spp. Milho, soja, algodão e milheto

Alabama argillacea algodão

Lagarta falsa-medideira feijão, soja e algodão

Ácaros (Tetranychideos) soja e algodão

Mosca branca                                                                        feijão, soja, algodão, HF e outras

Percevejos                                                                                 Soja, milho e algodão

Bicudo Algodão

Corós Soja, milho, algodão

Percevejo castanho Algodão, soja e pastagem

Broca-gigante/broca peluda/Bicudo cana-de-açúcar 

PRÁTICAS AGRONÔMICAS

• Plantio Direto

• Sucessão/Rotação

• Época de semeadura

VAZIO SANITÁRIO

• Soqueiras 

• Tigüeras

• Período (?)
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CONCLUSÕES

• Pela análise geral das respostas obtidas concluiu-
se que em média 33% dos trabalhadores rurais
do Cinturão Verde de Ilha Solteira, não utilizam
ou não possuem conhecimentos básicos quanto
ao uso correto e seguro de defensivos. Assim,
acredita-se que um programa de educação e
treinamento envolvendo exposições teóricas e
práticas junto a estes agricultores, incluindo seus
familiares e empregados poderão reverter o
quadro atual diminuindo os riscos para a saúde
dos trabalhadores bem como a qualidade dos
produtos cultivados.

AlimentaçãoAlimentação

Bruegel - 1560

InsetosInsetos

AgriculturaAgricultura

1836

O uso abusivo e sem critérios técnicos poderão
apresentar, entre outras, limitações no médio ou curto
prazo como:

- desequilíbrios biológicos;

-aumento populacional de pragas secundárias;

-resistência dos artrópodos aos defensivos;

-resíduos nos alimentos;

-contaminação ambiental;

-riscos aos aplicadores;

-solução apenas temporária para os problemas de
ocorrência de pragas.

TENDÊNCIAS PARA OS NOVOS DEFENSIVOS 

• Novos modos de ação
• Menor quantidade de I.A./ha
• Menor toxicidade ao homem e meio 

ambiente
• Mais seletivos aos insetos benéficos
• Maior eficácia e período de controle 

para os insetos visados

USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NO CINTURÃO 
VERDE DE ILHA SOLTEIRA/SP

Geraldo Papa1

Robson Borges da Silva2

1Prof. Dr. Depto. de Biologia/UNESP – Ilha Solteira/SP.  
E-mail: gpapa@bio.feis.unesp.br

2 Acadêmico do Curso de Agronomia/UNESP – Ilha Solteira/SP. 
ORAL

DÉRMICA

INALATÓRIA

CONCLUSÕES
• 40% não recebem qualquer tipo de assistência 

técnica para o manejo fitossanitário
• entre os que recebem assistência, 43% são 

orientados pelo agrônomo extensionista
• período de carência, 12% desconhecem.
• 28% não tinham qualquer informação sobre o

significado da faixa colorida
• 22% não usam qualquer equipamento de

proteção.
• 48% não executam a operação da tríplice

lavagem da embalagem, sendo que destes, 8%
não sabem o que é a tríplice lavagem.

• 38% disseram nunca ter recebido qualquer
treinamento.
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Grécia

Ucrânia

Bósnia

Croácia

Macedônia

Islândia

Iugoslávia

Noruega

Finlândia

Suíça

Bielo Rússia

Áustria Hungria Romênia Holanda Lituânia Itália Polônia Estônia

Tchecoslováquia

França

Irlanda

Bélgica

Albânia

Portugal

Espanha
Bulgária

Reino Unido

Alemanha

Letônia

Dinamarca

Suécia

Fonte: J. L. Coelho, John  Deere, 2001.

A área agricultável do Brasil (550 milhões/ha) é 
aproximadamente igual à área de 32 países da Europa

A área agricultável do Brasil (550 milhões/ha) é 
aproximadamente igual à área de 32 países da Europa

Decreto Lei nº 30, de 16/12/94
e Decreto nº 1355, de 30/12/94

Conseqüências:
• Regulamentos Fitossanitários atualizados
• Ampliação de mercado internacional
• Diminuição de subsídios
• Maior transparência às regulamentações 

sanitárias e fitossanitárias 
• Sistema de conciliação, quando houver 

conflitos

Brasil ingressa na OMCBrasil ingressa na OMC

Qualidade do AlimentoQualidade do Alimento

Fatores da Produção Agrícola
(Rabbringe e De Wit, 1989)

Fatores da Produção Agrícola
(Rabbringe e De Wit, 1989)

Fatores determinantes:
Solo e luz solar

Fatores limitantes:
Falta de água,

nitrogênio ou fósforo

Fatores redutores:
Pragas, doenças 

e plantas daninhas

Eras da AgriculturaEras da Agricultura

Até 1820

Trabalho 
braçal/animal

1 : 3
Pessoas

1820-1900

Mecanização

1 : 6
Pessoas

1900

Química na 
Agricultura

1 : 9 
Pessoas
(1940 EUA)

“Comedores de Batata”

Van Gogh - 1885

“Comedores de Batata”

População MundialPopulação Mundial

4.000 a.C. 1000 a.C. 0 1.825 1.980 2.000
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1 bilhão
500 milhões200

milhões30 
milhões

1

1.600

Fonte: UNESCO

REPRODUÇÃO
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50
Japão Suécia Itália Holanda Suíça Brasil
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Mulher

Longevidade no MundoLongevidade no Mundo
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Sistema Integrado 
de Manejo

Sistema 
Integrado de 

Manejo

Regional
Tipo de solo

Chuvas
Temperatura
Energia solar

Técnicas de Cultivo
Preparo do solo

Semeadura
Tratos culturais

Técnica de colheita

Nutrição da Planta
Adubação mineral

Adubação orgânica
Manutenção da 

fertilidade

Pesquisa Genética
Escolha da melhor 

variedade mais 
adaptada para 

a região

Rotação de culturas
Escolha da melhor 

combinação
Pousio

Época de 
semeadura

Defesa 
Fitosssanitária

Controle cultural, 
mecânico, biológico, 
químico, legislativo

Sistema Integrado 
de Manejo

Métodos de controle das pragas, 
doenças e plantas invasoras

Manejo
Integrado

Químico

LegislativoGenético

Biológico

Cultural

Físico

Mecânico

Métodos de controle de  insetos-pragas

Evolução na Pesquisa Toxicológica 
e Eco-Toxicológica

Evolução na Pesquisa Toxicológica 
e Eco-Toxicológica

Estágio Período Ciência Característica

Pré Antes séc.19 - Primitivos

Primórdio 1800/1920 Biologia Casual

1a Geração 1920/1950 Química Persistência
Espectro amplo

2a Geração 1950/1970 Toxicologia Seletividade/
Especificidade

3a Geração 1970/1985 Bioquímica e 
ambiente

Menor toxicidade 
e impacto 
ambiental

4a Geração 1985
Biologia 
Molecular

Baixa toxicidade e
impacto ambiental

Herbicidas - Lançamento Mundial / 
Doses Registradas no Brasil (1)

Herbicidas - Lançamento Mundial / 
Doses Registradas no Brasil (1)

1960

1970

1980

1990

ALACHLOR
BENTAZONE
BUTACHLOR
OXADIAZON
PARAQUAT
PROPANIL
TRIFLURALIN

CYANAZINE
DICLOFOP METHYL
METRIBUZIN
OXYFLUORFEN
PENDIMETHALIN

ACIFLUORFEN
CHLORIMURON ETHYL
FENOXAPROP-P ETHYL
FLUAZIFOP
FLUROXIPIR
FOMESAFEN
GLUFOSINATE
GLYPHOSATE
IMAZAQUIM
IMAZETHAPYR
LACTOFEN
METSULF. METHYL
NICOSULFURON
SETHOXYDIM

2.400 - 3.360
720 - 960

2.400 - 3.600
875 - 1.000
300 - 2.200

3.600 - 5.280
720 - 960

1.250 - 2.500
710 - 850
350 - 720
40 - 1.440

750 - 2.000

170 - 255
15 - 20

68 - 110
188 - 250
200 - 400
225 - 250
300 - 800

360 - 2.160
140 - 150

100
150 - 480

2 - 4
50 - 60

230 - 270

1,125
8,4

30 - 40
15 - 20

600 - 800
75 - 263
40 - 60
40 - 50
112,5

60
240 - 360
25 - 93,75

DIMETHANAMID
CYCLOSUNFAMURON
CLORANSULAM METIL
CHLORIMURON ETHYL
SULFENTRAZONE
ISOXAFLUTOLE
FLUMICLORAC-PENTIL
BISPYRIBAC-SODIUM
HALOSULFURON
OXASULFURON
THIAZOPYR
BUTROZYDIM

Décadas Produtos Doses no Brasil (G/HA) Média Brasil (G/HA)

M= 2026

M= 1081

M= 268

M= 130
(1) Ingrediente 

ativo

Defesa FitossanitáriaDefesa Fitossanitária

Insetos Fungos Plantas 
daninhas

850.000 
espécies

80.000 
espécies

2.600 
espécies

10.000 
espécies: 

Pragas

1.500 
espécies: 
Doenças

600 
espécies: 

Competição

Perdas devido a 
Pragas/Doenças/Plantas Invasoras

Perdas devido a 
Pragas/Doenças/Plantas Invasoras

Pragas

Doenças

Plantas invasoras

Total 

14%

12%

9%

35% 

Pragas

Doenças

38%

27%

9%

14%

Paises em 
Desenvolvimento

Paises 
Desenvolvidos

Fonte: FAO

Fonte: GIFAP

Uso Racionalizado
Seguro:

- ao usuário
- consumidor
- ambiente

Altamente ativo e 
com custo competitivo
Apropriado para 
programa de MIP

Não é a solução 
para todos 
os males

Defesa VegetalDefesa Vegetal

Defensivo
Agrícola

Instrumento 
Auxiliar na 
Proteção 
das plantas

Não aumenta a 
produtividade

Fase da era dos Pesticidas
(R. L. Metcalf - 1980)

Fase da era dos Pesticidas
(R. L. Metcalf - 1980)

Fase do 
Otimismo

Fase do 
Manejo 

Integrado

Fase da 
Dúvida

1946 / 1962

1962 / 1976

1976
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Certificação  é :
“modo pelo  qual  uma  terceira   

parte dá garantia formal de que  um 

produto, processo ou serviço está em

conformidade com os requerimentos

especificados.”

ABNT 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

No. Certificados

GLOBALGAP – CRESCIMENTO

Presente  em  80  paises
(Estimado)

Tendências - Informatização!

Tendências - Informatização!

ParacelsusParacelsus

Theopharastus Bombastus 
von Hohenheim

(1494 – 1541)

“Tudo é veneno, 
nada é sem veneno; 

somente a dose 
determina o que 

é veneno ou não.”

Ìnseticidas - Lançamento Mundial e Toxicidade (1)Ìnseticidas - Lançamento Mundial e Toxicidade (1)

1960

1970

1980

1990

ALDICARB
CARBOFURAN
MONOCROTOPHOS
PIRIMICARB

AMITRAZ
DIFURBENSURON
FENVARELAT
PERMETHRIN
TERBUFOS

CLOFENTEZINE
CHORFLUAZURON
CIFURTHRIN
CYPERMETHRIN
DELTAMETHRIN
HEXATHIAZOX
TEFLUBENZURON

IMIDACLOPRID
SPINOSAD
ACETAMIPRID
TEBUFENOZIDE
ETOFENPROX

Décadas Produtos DL 50 Oral Aguda (Mg/kg)

M= 42

M= 1.279

M= 3.476

M= 10.466

(1) Ingrediente 
ativo

DL 50 Oral Aguda Média (Mg/kg)
0,83

8
14
147

800
4.640
450
500
4,5

5.200
8.500
250
250
135

5.000
5.000

450
> 3.783

217
> 5.000
> 42.880

Ref. Ferreira Lima - 1998
Marcelo Matallo - 2000

Defensívos Agrícolas em Linha de 
Comercialização por Classes Toxicológicas
Defensívos Agrícolas em Linha de 
Comercialização por Classes Toxicológicas

Classes 
toxicológicas

Total

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

1995

468 (100%)

91 (19,4%)

157 (33,6%)

133 (28,4%)

87 (18,6%)

1999

556 (100%)

98 (17,6%)

165 (29,7%)

163 (29,3%)

130 (23,4%) 

Tendências : certificações 

Rainforest Alliance

Fair Trade
Labelling 

Organization

EUREPGAP
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Causas dos Acidentes com Defensívos 
Agrícolas e sua Prevenção

Causas dos Acidentes com Defensívos 
Agrícolas e sua Prevenção

• Causas distantes
• Causas imediatas
• Risco / Toxicidade / Exposição
• Exposição de aplicadores
• Condições inseguras
• Atos inseguros
• Teoria do dominó
• Princípios de segurança
• Treinamento

Causas DistantesCausas Distantes

Antecedentes das pessoas:

São falhas de comportamento 
de difícil correção

• Maus hábitos
• Má educação
• Falta de instrução

Causas ImediatasCausas Imediatas

São o resultado da falta 
de treinamento para o 
desempenho de uma 

atividade expondo pessoas
e/ou o ambiente a riscos

RiscoRisco

É a probabilidade de um evento causar efeitos 
adversos à saúde ou ao meio ambiente e depende 
da interação toxicidade e exposição

Risco    =   Toxicidade  X  ExposiçãoRisco    = Toxicidade  X  Exposição
Alto

Baixo
Alto

Baixo

Alta
Alta

Baixa
Baixa

Alta
Baixa
Alta

Baixa

Normalmente nós 
Fazemos compras no  conforto de nossa 

casa,  mas o maldito computador
quebrou...

Era  uma vez…..

Voce quer 
comprar 

melão?
Claro Charlie.É 

só assinar este 
contrato.

Supermercado

Você nos suprirá  com exclusividade 
e  sob consignação livre, pagará 
US$100.000 adiantado pelo espaço de 
prateleira, garantirá o suprimento....

...e pagará os  custos de promoção e
propaganda  sempre que quisermos,

Voce assume total 
responsabilidade pela 
sua produção, pela 
qualidade, segurança 
alimentar....

Terá  que  obter a  Certificação 
GLOBALGAP, observar as 
legislações pertinentes, HACCP, e 
também  observar exatamente às 
nossas especificações internas...

Nós nos reservamos o direito de  
mudar  as  quantidades a serem 
compradas e as especificações da 
embalagem  e do  produto em  
qualquer momento. Assine  na  
linha abaixo.



quarta-feira, 4 de maio de 2011 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 121 (81)  – Suplemento – 127

OBRIGADO

Geraldo Papa

Prof. Dr./Depto. De Fitossanidade

Unesp – Campus de Ilha Solteira/SP
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•
•
•
•
•
•
•

Destinação Final de Embalagens Vazias

Lei 9.974 de 06/06/00 
Decreto 4074/02

Destinação Final de Embalagens Vazias

Tríplice 
Lavagem

7

QUEM IRÁ ALIMENTÁ-LOS?
Terra Agricultável em Hectares Per Capita

QUEM IRÁ ALIMENTÁ-LOS?
Terra Agricultável em Hectares Per Capita

País
Quênia
Blangladesh
Vietnã
Somália
Guiné
Tanzânia
Jordânia
Iêmen
China
Israel
Coréia do Norte
Arábia Saudita

Projetado 
para 2025

0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.06

Decréscimo 
Projetado*

60%
45%
50%
59%
62%
62%
65%
65%
25%
34%
34%
60% * Desde 1990

Fonte: Population Action International Newsweek
24 de Abril de 1995

Previsão do Aumento de Produção de 
Alimentos nas Próximas Décadas

Previsão do Aumento de Produção de 
Alimentos nas Próximas Décadas

Expansão 
de área 

cultivada

Fatores de produção:
Sementes, fertilizantes, 

produtos fitossanitários, 
biotecnologia...

Intensificação 
de cultivo

60%

26% 14%

Fonte: FAO

“Não é a mais forte das 

espécies que sobrevive, 

nem a mais inteligente, 

mas aquela que melhor 

responde às mudanças”

Charles 
Dar in
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dução de conteúdo de gordura, refrigeração, congelamento, 

desidratação ou procedimentos similares conservam gran-

de parte das propriedades nutricionais do alimento original, 

além de aumentarem sua disponibilidade e, por vezes, sua 

segurança. Alimentos de alto valor nutricional como carnes, 

leite, cereais, leguminosas, e mesmo frutas e hortaliças são 

submetidos usualmente a algum processamento industrial 

mínimo antes de serem adquiridos e consumidos pelos indi-

víduos. Alimentos altamente processados como óleos vege-

tais, farinhas e açúcar, embora não conservem as proprie-

dades nutricionais dos alimentos integrais que lhes deram 

origem, não são consumidos isoladamente pelos indivíduos. 

Ao contrário, são ingredientes culinários que facilitam a pre-

paração de refeições feitas à base de alimentos integrais não 

processados ou minimamente processados (5).

O foco da regulamentação da publicidade de alimentos está 

no grupo de alimentos altamente processados que são dis-

ponibilizados prontos (ou quase prontos) para o consumo. A 

essa categoria de alimentos, produzidos majoritariamente 

por empresas transnacionais, pertencem produtos panifica-

dos, biscoitos, bolos, sorvetes, gelatinas, “barras de cereal”, 

doces em geral, embutidos, molhos, “macarrão instantâ-

neo”, sopas desidratadas, batata chips e similares, refrige-

rantes e bebidas adoçadas em geral, entre tantos outros (5). 

A matéria-prima típica desses alimentos, aqui denominados 

ultraprocessados,  são ingredientes já processados e de bai-

xo valor nutricional — como óleos, gorduras, farinhas, amido, 

açúcar e sal — acrescidos de conservantes, estabilizantes, fla-

vorizantes e corantes. Em face de sua condição de alimentos 

prontos, é comum que sejam consumidos isoladamente ou 

acompanhados de outros alimentos do mesmo grupo: por 

exemplo, pães e embutidos, biscoitos e refrigerantes. Outros 

atributos dos alimentos ultraprocessados, responsáveis por 

sua natureza intrinsecamente não saudável, são expostos  

a seguir. 

Alimentos ultraprocessados tendem a apresentar concen-

trações de gordura, açúcar e sal excessivas e prejudiciais à 

saúde. Essa condição foi comprovada por recente estudo do 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) sobre 

a composição nutricional de 30 alimentos industrializados 

amplamente consumidos pela população brasileira, parti-

cularmente por crianças e adolescentes. O estudo demons-

trou que “bolinhos” e “salgadinhos” apresentavam conteú-

do de açúcar, gorduras e sal que excedia em várias vezes o 

máximo recomendado para uma alimentação equilibrada e 

saudável (1). Uma única porção de alguns desses alimentos 

continha quase todo o sal, açúcar ou gordura saturada que 

uma criança poderia consumir ao longo de todo o dia. Além 

disso, a composição nutricional informada pela indústria 

nas embalagens dos produtos nem sempre era fiel ao con-

teúdo. Mais ainda: sua publicidade envolvia procedimentos 

condenáveis e já não praticados pelas mesmas indústrias 

multinacionais em outros países, tais como o emprego de 

personagens famosos do universo infantil e a presença de 

“bichinhos” e outros brindes nas embalagens (6).

O conteúdo excessivo de açúcar, gorduras e sal não é a úni-

ca característica nociva à saúde dos alimentos ultraproces-

sados. Esses alimentos tendem a apresentar também alta 

densidade energética (grande quantidade de calorias por 

volume de alimento) e escassez de fibras, características 

que, comprovadamente, aumentam o risco de obesidade, 

diabetes, doenças cardiovasculares e mesmo de certos ti-

pos de câncer (1;7). Importa notar que tanto o excesso de 

açúcar, gorduras e sal quanto a alta densidade energética 

e a falta de fibras são atributos intrínsecos dos alimentos 

ultraprocessados na medida em que decorrem da natureza 

dos seus ingredientes (produtos altamente refinados, em 

particular açúcar e gordura vegetal) e da necessidade de 

obter alimentos a um só tempo prontos para consumo e 

com grande prazo de validade (5).    

Diante da composição nutricional tipicamente não saudá-

vel, as indústrias desses alimentos têm respondido com o 

lançamento de versões chamadas light, distantes de consti-

tuir uma solução. Além de serem mais caros, com frequên-

cia apenas mudam a natureza do problema. Por exemplo, 

o excesso de gordura é trocado por excesso de açúcar e 

vice-versa. Outras vezes, apresentam conteúdo de sódio ou 

de gordura inferior ao da versão original do produto, mas 

ainda assim excessivo. Há ainda variedades de alimentos 

ultraprocessados adicionadas de vitaminas e minerais, que 

não anulam os atributos não saudáveis desses alimentos, 

mas que podem induzir o consumidor a pensar que sim.

Tanto versões tradicionais quanto versões light dos ali-

mentos ultraprocessados não são perecíveis (como frutas 

e hortaliças) e não demandam preparação ou cozimento 

(como grãos e carnes). Essas duas características justi-

ficam os termos convenience foods ou fast-foods usual-

mente empregados para denominá-los. Ocorre que a “con-

veniência” e a “rapidez” propiciadas por esses alimentos 

acabam por favorecer padrões de alimentação (substituir 

refeições principais por lanches, comer fazendo outras 

coisas, comer sem fome) que podem comprometer a ca-

pacidade de o organismo humano “reconhecer” a inges-

tão de calorias e regular o balanço energético. Esse efeito 

adverso adicional é, novamente, intrínseco à natureza dos 

alimentos ultraprocessados. Porções gigantes, comuns 

no caso da oferta de alguns alimentos ultraprocessados, 

e dietas com elevada participação de “calorias líquidas”, 

propiciadas pelo consumo frequente de refrigerantes e 

bebidas adoçadas em geral, podem igualmente compro-

meter o balanço de energia, havendo evidências de que 

aumentem efetivamente o risco de obesidade (8;9).

Alimentos ultraprocessados são produtos que parecem 

únicos ao consumidor. Nessa medida, comportam o regis-

tro de marcas, essencial para viabilizar estratégias de mar-

keting de largo alcance. Essa condição, aliada ao reduzido 

custo de matérias-primas e à possibilidade quase infinita 

de criação e recriação de novos produtos em escala global, 

explica por que os investimentos em marketing das empre-

sas transnacionais de alimentos estão concentrados em 

alimentos ultraprocessados. Investimentos milionários em 

marketing, com procedimentos não éticos como os encon-

trados no estudo do Idec, ajudam a entender por que o con-

sumo desses alimentos é, infelizmente, o que mais cresce 

no Brasil e, de modo geral, em todo o mundo. 

MARKETING PARA BAIXA RENDA Uma estratégia de marketing re-

cente, adotada com grande sucesso por transnacionais de 

alimentos, envolve o desenvolvimento de ultraprocessados 

especialmente destinados a consumidores de baixa renda 

de países emergentes, ou popularly positioned products, na 

linguagem da empresa líder do setor. Essa estratégia inclui 

a fortificação com vitaminas e minerais de produtos como 

biscoitos, macarrão instantâneo, sopas desidratadas e be-

bidas lácteas, a comercialização desses alimentos em “em-

balagens econômicas” (por exemplo, pacotes de biscoitos 

com três ou quatro unidades), a criação de novos canais de 

comercialização (como a venda porta a porta ou em cen-

tros comunitários) e a utilização de vendedores recrutados 

na própria comunidade (10). 

O crescimento mundial da produção e consumo de ali-

mentos ultraprocessados tem gerado impactos desfavo-

ráveis em dois outros âmbitos cruciais para as sociedades 

humanas: o ambiente físico e a cultura. No primeiro caso, 

em função de que os métodos envolvidos na produção, 

embalagem, armazenamento e transporte desses produ-

tos implicam consumo de energia e de água, geração de 

poluentes e impacto sobre o aquecimento do planeta mui-

to maiores do que os observados com os alimentos tradi-

cionais. No segundo caso, devido à homogeneização dos 

repertórios alimentares, ao abandono de rituais no preparo 

e partilha de refeições e à desvalorização do comer e do 

cozinhar como práticas sociais carregadas de simbolismo, 

significado, história e identidade coletiva. Obras recentes 

examinam em detalhe os efeitos que a globalização da ali-

mentação tem exercido sobre o ambiente (11) e sobre as 

culturas alimentares tradicionais (12).

O crescimento do setor de alimentos industrializados pron-

tos para consumo é amplamente confirmado no Brasil pe-

las pesquisas de orçamento familiar do IBGE. Estudo que 

comparou pesquisas realizadas em 1995/6 e 2002/3 indi-

ca aumentos de 100 a 200% na participação de produtos 

como biscoitos, embutidos e refrigerantes e redução sis-

temática na fatia correspondente a alimentos tradicionais 

como feijão, arroz, leite, frutas e verduras (13). Entretanto, a 

participação de alimentos ultraprocessados na dieta brasi-

leira ainda é muito inferior à encontrada em países desen-

volvidos e mesmo em outros países em desenvolvimento, 

onde a cultura alimentar fast-food já predomina ampla-

mente sobre a cultura alimentar tradicional. Isso evidencia 

o potencial de expansão que a indústria de alimentos tem 

no Brasil, ao mesmo tempo em que aponta para a necessi-

dade e a urgência da intervenção pública. 

A experiência internacional mostra que apenas informar as 

pessoas não é suficiente para frear o crescimento da cultura 

alimentar fast-food. Essa estratégia se mostrou totalmente 

ineficaz nos países desenvolvidos. Claro que a ação pública 

tampouco deve se restringir a limitar a publicidade dos alimen-

tos não saudáveis. Opções alimentares saudáveis precisam 

ser simultaneamente incentivadas, apoiadas e protegidas. 

Campanhas públicas que forneçam informações corretas 

sobre alimentação e saúde e que esclareçam os vínculos 

existentes entre opções alimentares, ambiente e cultura cer-

tamente incentivarão os indivíduos a dar preferência a ali-

mentos frescos ou minimamente processados. Entretanto, a 

concretização dessa preferência ocorrerá de forma maciça 

apenas se a opção por esses alimentos for apoiada e prote-

gida. O apoio a opções saudáveis de alimentação dependerá 

essencialmente de políticas fiscais e de abastecimento que 

aumentem o acesso da população a alimentos frescos ou 

MARMITA

ÁGUA DE 
BEBERAGROTÓXICO

7.3.Documentos Encaminhados pelos Convidados 

Carlos Augusto Monteiro e  
Inês Rugani Ribeiro de Castro

Especialistas em saúde e nutrição admitem que o rápido 

crescimento mundial do consumo de alimentos processa-

dos, amparado em sofisticadas estratégias de marketing 

desenvolvidas pelas indústrias multinacionais que contro-

lam o setor, é uma das causas importantes da epidemia glo-

bal de obesidade, diabetes e outras doenças crônicas que, 

na atualidade, não poupa sequer crianças e adolescentes 

(1). Em resposta a esse reconhecimento, vários países têm 

adotado, ou estudam adotar, medidas legais para limitar a 

publicidade de alimentos, seja proibindo a propaganda de 

determinados produtos considerados não saudáveis, seja 

restringindo o horário e o local de sua veiculação, ou, ain-

da, proibindo inteiramente qualquer publicidade dirigida a 

crianças (2). Após considerar as evidências sobre a nature-

za, a extensão e os efeitos da publicidade de alimentos diri-

gida a crianças,(3) a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

preparou um conjunto de recomendações para orientar os 

governos nacionais na regulamentação dessa atividade. 

As recomendações serão discutidas por todos os países ao 

longo deste ano e submetidas à votação em 2010 na As-

sembleia Mundial de Saúde. 

Ainda de forma insuficiente, até mesmo as indústrias de 

alimentos tem se movimentado no sentido de limitar a pu-

blicidade de seus produtos. Em 2007, por exemplo, onze 

das maiores transnacionais do setor, incluindo Coca-Cola, 

PepsiCo, Nestlé, Danone, Kellogg’s, Kraft, Unilever e Burger 

King, comprometeram-se com a União Europeia a não fa-

zer propaganda para crianças menores de 12 anos [“exceto 

quando o produto atender determinados critérios nutricio-

nais”] e a não se engajar em comunicações comerciais com 

escolas primárias [“exceto para propósitos educacionais, 

quando solicitada pelos administradores das escolas ou 

com a aquiescência desses”] (4).

Embora sejam muitos os indícios de que a publicidade de 

alimentos processados deverá ser regulamentada em fu-

turo próximo na maioria dos países, à semelhança do que 

já ocorre com produtos criados para substituir o leite ma-

terno e com bebidas alcoólicas e tabaco, ainda há aqueles 

que, por diferentes razões, resistem ou mesmo se opõem 

a essa medida, seja por temerem prejuízos financeiros, ou 

por discordarem de toda e qualquer regulamentação do 

setor privado, acreditando que mais cedo ou mais tarde o 

próprio mercado resolverá a questão. 

Existem, também, os que se opõem à regulamentação por 

julgarem ainda controversa a relação entre alimentos pro-

cessados e saúde, ou que são contrários porque acreditam 

que o problema poderia ser combatido de forma mais efi-

ciente educando-se os consumidores. Outros, enfim, veem 

na restrição a alimentos processados a expressão de um 

preconceito contra o progresso tecnológico. Este artigo 

pretende aprofundar a reflexão desses argumentos de for-

ma a mostrar o quão é imprescindível que a publicidade de 

alimentos se submeta a algum tipo de regulamentação. 

O primeiro elemento que trazemos para a discussão se re-

fere ao equívoco de tratar alimentos industrializados como 

um grupo homogêneo no que se refere à saúde humana. Ali-

mentos cujo processamento envolve limpeza, remoção de 

partes não comestíveis, fracionamento, pasteurização, re-

POR QUE É NECESSÁRIO REGULAMENTAR  
A PUBLICIDADE DE ALIMENTOS
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tema global e a sua definição e metas passam a ser traçadas pelo conjunto dos países participantes 

da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (conhecida pela sigla em inglês 

FAO – Food and Agriculture Organization). Segundo o conceito definido pela FAO em 1996, durante 

a Cúpula Mundial da Alimentação:  

A segurança alimentar existe quando toda pessoa, em todo momento, tem 

acesso físico e econômico a alimentos suficientes, inócuos e nutritivos para 

satisfazer suas necessidades alimentares e preferências quanto aos 

alimentos, a fim de levar uma vida saudável e ativa.  

Observa-se pela definição acima que além das questões originais de abastecimento alimentar, os 

países incorporam outras dimensões à segurança alimentar como, por exemplo, os temas ligados à 

nutrição, inocuidade e preferências quanto ao tipo de alimento consumido. Ademais, a definição da 

FAO sai das questões mais gerais, coletivas, e incorpora as questões individuais ligadas à satisfação 

pessoal. 

Como se trata de um conceito em discussão, os movimentos sociais reunidos no Fórum Mundial 

sobre a Soberania Alimentar realizado em Havana, Cuba, em 2001, modificaram a noção de 

segurança alimentar introduzindo as questões de auto-determinação da produção e do consumo. 

Esses conceitos foram adotados no Brasil durante a II Conferencia de Segurança Alimentar e 

Nutricional de 2007. 

Cada país tem o direito de definir suas próprias políticas e estratégias de 

produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito a 

alimentação para toda a população respeitando as múltiplas características 

culturais dos povos. (CONSEA, 2007)  

Estes são os parâmetros aceitos, portanto, para se avaliar se a população de um 

determinado país se encontra ou não em situação de segurança e soberania alimentar: se as 

pessoas dispõem de recursos para adquirir (ou produzir) a sua alimentação; se têm acesso físico aos 

alimentos; se esses são de qualidade; se os alimentos que consomem estão de acordo com a sua 

cultura alimentar e com as suas próprias escolhas.  

A vida moderna, como sabemos, impõe alguns limites para que as pessoas se alimentem de 

acordo com suas preferências. Nem sempre encontramos nos mercados os produtos que seriam 

mais do nosso agrado, ou temos recursos para comprá-los; além disso, muitas vezes, não dispomos 

de tempo ou não temos infra-estrutura para preparar a comida da forma que gostaríamos. Muitas 

vezes, as empresas agro-alimentares nos induzem, por meio da publicidade direta e indireta, a 

abandonar velhos hábitos e a incorporar o consumo de determinados produtos que antes não faziam 

parte de nossa dieta. Assim como qualquer mercadoria, os alimentos e a forma como os consumimos 

dizem muito sobre nós como consumidores, por serem portadores também de símbolos e valores.  

Um dos fatores mais importantes para a decisão sobre os alimentos que as pessoas 

consomem, portanto, é a sua renda, associada ao valor que aqueles alimentos têm para o grupo 

social ao qual se pertence. Também pesam nessas escolhas os hábitos culturais, as religiões, o local 

de moradia, etc.  

Em muitos países, um dos fenômenos que mais contribuiu para a mudança dos hábitos 

alimentares da população foi a urbanização acelerada, ocorrida na segunda metade do século XX. O 

aumento da distância entre o local de moradia e o de trabalho, por exemplo, faz com que seja 

necessário alimentar-se fora de casa. Outro fator a ser considerado é a entrada massiva das 

mulheres no mercado de trabalho. Apesar da alimentação dentro do domicílio ainda ser uma 

responsabilidade feminina em todo o mundo, a sobrecarga dos trabalhos domésticos com as 

atividades remuneradas provocou a substituição, dentro das casas, das preparações demoradas e 

difíceis de fazer, por produtos pré-preparados ou prontos para o consumo. Esse movimento foi 

facilitado, e até mesmo introduzido, pelo maior acesso aos eletrodomésticos que, por sua vez,  fazem 

parte do estilo de vida urbano. 

Os resultados dessas mudanças na alimentação, do ponto de vista da saúde pública, são 

bastante conhecidos: a falta de uma alimentação balanceada e diversificada somado à falta de 

exercícios físicos, induz ao aumento da incidência de sobre-peso, de doenças não transmissíveis 

como diabetes, hipertensão, cânceres, atrites, cardiopatias e tantas outras doenças causadas por 

práticas alimentares inadequadas e relacionadas com o estilo de vida moderno. É importante 

consideramos, portanto, as condições gerais em que essas mudanças ocorrem: não 

necessariamente como uma “livre escolha” das pessoas, mas como mudanças econômicas, políticas, 

sociais e culturais. 

Essas mudanças não vêm ocorrendo de forma automática em todos os países ou regiões. 

Em um ensaio fotográfico organizado por Faith D’Aluisio e Peter Menzel, em 2005, intitulado What 

the World Eats, são mostrados os alimentos adquiridos, semanalmente, por famílias de diferentes 

partes do mundo, e quanto essas famílias gastavam, em média, para adquiri-los. Algumas fotos 

podem ser acessadas na internet (http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1626519,00.html).  

O conjunto da reportagem é bastante impressionante, porque mostra claramente a variação 

entre os hábitos alimentares conforme as regiões, como está ocorrendo em nossos dias. Em 

algumas famílias, por exemplo, consomem-se mais produtos industrializados; em outras, mais 

produtos in natura; umas comem mais peixe e menos carne, outras mais verduras e cereais, etc.. 

Certos produtos de marcas, como por exemplo, a coca-cola, estão presentes em quase todas as 

famílias, mostrando o grau de globalização atingido pelas empresas agro-alimentares, e a 

homogeneização de alguns hábitos de consumo. Mas a diferença entre os valores gastos também 

são marcantes (cf. Tabela 1), ou seja, o que é considerado básico para cada família varia também 

conforme a renda do país ou da região.  

minimamente processados. Embora não sejam as únicas 

alternativas para a proteção de opções saudáveis de alimen-

tação, leis e regulamentações que diminuam a exposição da 

população ao marketing de alimentos industrializados pron-

tos para consumo são imprescindíveis.  

Desde novembro de 2006, o Brasil dispõe de um excelente 

instrumento regulatório que limitaria eficazmente a pu-

blicidade de alimentos não saudáveis. Esse instrumento, 

elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), entre outras providências, proíbe qualquer publi-

cidade no meio escolar de produtos alimentícios com alto 

teor de açúcar, sal ou gorduras não saudáveis, interdita o 

uso de personagens infantis e a distribuição de brindes, 

restringe ao horário noturno a exibição de peças publici-

tárias daqueles produtos no rádio e na televisão e obriga 

o uso de frases de advertência como já ocorre com a pro-

paganda de medicamentos(14). 

RESTRIÇÃO APROVADA Durante consulta pública, promovida 

pela Anvisa entre novembro de 2006 e março de 2007, o 

instrumento de regulamentação recebeu apoio e sugestões 

de aperfeiçoamento de sociedades científicas, de associa-

ções profissionais, de organizações de consumidores e da 

sociedade civil em geral, mas foi duramente criticado por 

representantes da indústria de alimentos e do setor de em-

presas de publicidade, sob o argumento principal de que fe-

ria a liberdade de expressão comercial dos anunciantes. Em 

20 de agosto último, a Anvisa promoveu a audiência pública 

final necessária para a aprovação do texto legal que passou 

a regulamentar a publicidade de alimentos no Brasil. Hou-

ve, novamente, apoio maciço da sociedade civil e oposição 

ferrenha dos representantes da indústria de alimentos e do 

setor de empresas de publicidade. Cinco dias após, as filiais 

brasileiras das maiores transnacionais do setor de alimentos 

prontos para consumo decidiram estender para o Brasil o 

compromisso de redução de publicidade dirigida a crianças 

que assumiram com os países europeus em 2007. Compro-

missos já tímidos na Europa, foram ainda mais enfraqueci-

dos no Brasil: a restrição da publicidade só valerá para “in-

serções publicitárias em televisão, rádio, mídia impressa ou 

internet que tenham 50% ou mais de audiência constituí da 

por crianças de menos de 12 anos” e a não realização de 

promoções comerciais em escolas, a exemplo das inserções 

publicitárias, só valerá para produtos que atendam critérios 

que “serão adotados específica e individualmente pelas em-

presas signatárias”. No Brasil, os compromissos envolvem 

ainda a inserção no “material publicitário e promocional” 

das empresas de mensagens que estimulem “a adoção de 

alimentação balanceada e/ou a realização de atividades 

físicas”, estratégia de marketing usada há bastante tempo 

pelas indústrias na tentativa de associar sua marca e seus 

produtos com saúde e bem-estar. 

Carlos Augusto Monteiro é professor titular do Departamento de Nutrição 

da Faculdade de Saúde Pública da USP e membro da Academia Brasileira de 

Ciências e Inês Rugani Ribeiro de Castro é professora adjunta do Instituto de 

Nutrição da Uerj e coordenadora do GT Alimentação e Nutrição da Associa-

ção Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 World Health Organization. 1. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. 

Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. [WHO Technical Report 

Series 916]. Geneva: WHO, 2003. 

 Hawkes C. 2. Marketing food to children: changes in the global regulatory environment 

2004-2006. Geneva: WHO, 2007. Disponível em www.who.int/dietphysicalacti-

vity/regulatory_environment_CHawkes07.pdf (acesso em 19/08/2009).

 World Health Organization. Marketing of food and non-alcoholic beverages to 3. 

children: report of a WHO forum and technical meeting, Oslo, Norway, 2-5 May 

2006. Geneva: WHO, 2006. www.who.int/dietphysicalactivity/publications/Oslo% 

20meeting%20layout%2027%20NOVEMBER.pdf (acesso em 19/08/2009).

 EU Pledge. Food and drink companies pledge to change advertising to children. 4. 

www.eu-pledge.eu/press.php?id=1 (acesso em 19/08/2009).

 Monteiro C.A. “Nutrition and health. The issue is not food, nor nutrients, so much as 5. 

processing”. Invited Commentary. Public Health Nutrition 2009; 12 (5): 729-731.

 Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. "Além da conta". 6. Revista do 

Idec, Fevereiro 2009. p. 16-21. Disponível em www.idec.org.br/rev_idec_texto2.

asp?pagina=1&ordem=1&id=962 (acesso em 19/08/2009).

 World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (2009). 7. 

Policy and action for cancer prevention. food, nutrition, and physical activity: a 

global perspective. Washington, DC: AICR.

 Kelly, M.T. e outros. “Associations between the portion sizes of food groups 8. 

consumed and measures of adiposity in the British National Diet and Nutrition 

Survey”. British Journal of Nutrition 2009; 101: 1413-1420.

 Ludwig, D.S., Peterson, K.E., Gortmaker, S.L.. “Relation between consump-9. 

tion of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observation 

analysis”. Lancet 2001; 357: 505-508.

10. Nestlé S.A. Creating Shared Value Report 2008, pp 60-69. Disponível em www.

nestle.com/Resource.axd?Id=10E71FF5-1D5C-461E-8199-5B6B6386A3CE.

11. Roberts, P.. O fim dos alimentos. São Paulo, Editora Campus/Elsevier, 2008.

12. Contreras Hernández, J., Gracia Arnáiz, M. Alimentación y cultura: perspectivas 

antropológicas. Barcelona: Editora Ariel, 2005.

13. Levy-Costa, R.B. e outros. “Disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil: dis-

tribuição e evolução (1974-2003)”. Revista de Saúde Pública 2005; 39: 530-40.

14. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consulta Pública nº 71, de 10 de no-

vembro de 2006. D.O.U. de 13/11/2006. www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/

CP%5B16556-1-0%5D.PDF (acesso em 19/08/2009).

HÁBITOS ALIMENTARES, SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR 

 

Walter Belik 

Instituto de Economia / Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação 

(NEPA/UNICAMP) 

Emma Siliprandi 

Pesquisadora do NEPA/UNICAMP 

I. Introdução 

 

Em debate recente um famoso político brasileiro demonstrou toda a sua irritação quando um 

nutricionista cobrou um maior rigor por parte dos governos na defesa dos hábitos alimentares locais 

nos programas de públicos segurança alimentar. Segundo esse político, esse tipo de cobrança não 

teria sentido em um país com um grande número de pessoas famintas, como seria o caso do Brasil. 

Ademais, de acordo com esse político, as pessoas pobres, aqueles que passam fome não teriam 

exatamente aquilo que denominamos “hábitos alimentares”.   

 

O sentido dessa polêmica demonstra o quanto é difícil discutir esse tema e a sua importância para a 

construção de políticas que estejam de acordo com o entendimento de um quadro de segurança 

alimentar. Nesse debate, misturam-se conceitos e criam-se preconceitos. Afinal de contas, como 

podemos definir o que é essencial em termos de alimentação? Até que ponto o que definimos como 

essencial não estaria eivado de influências estabelecidas pela propaganda e por padrões de 

consumo que não dizem respeito a realidade de cada grupo social ou realidade local? Por outro lado, 

como seria possível estimular uma alimentação saudável deixando ao consumidor o poder de 

decisão sobre o que comprar e como consumir?  

 

Assim, o objetivo desse artigo é o de apresentar alguns elementos importantes, extraídos de 

levantamentos e estatísticas brasileiras, que possam nos ajudar a definir os limites das políticas 

públicas para o setor alimentar no que se refere à preservação dos hábitos alimentares. O texto tem 

como base a última POF - Pesquisas de Orçamento Familiar do IBGE (2002/03) que realizou um 

levantamento detalhado sobre o consumo de alimentos no Brasil. Até o fechamento desse trabalho, 

não haviam sido divulgados os dados da POF 2008, que deverá trazer uma radiografia completa da 

situação alimentar das famílias, incluindo aquelas domiciliadas na zona rural, permitindo uma 

comparação de mais longo prazo – ao longo da década, de como evoluiu o conssumo de alimentos 

em um período inédito na economia brasileira, de crescimento das rendas.  

 

II. Segurança Alimentar e Hábitos de Consumo 

 

O conceito de segurança alimentar remonta ao período do pós-guerra, quando as nações 

estavam preocupadas com o abastecimento alimentar da sua população. Mais tarde na década de 90 

do século XX a preocupação com a Segurança Alimentar volta à mesa de discussão porém como um 
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Tabela 2 

Brasil: Elasticidade Renda para Alimentação 2002/03 

Elasticidade no Estrato Renda Familiar per capita 
I II III 

Alimentação no Domicílio 0,403 0,308 0,419 
Alimentação fora do domicílio 0,525 0,869 0,666 

Almoço e Jantar fora do domicílio 0,846 1,210 0,934 
Cerveja e outras bebidas fora do 
domicílio 

0,073 0,762 0,219 

Fonte: Hoffmann (2007) a partir dos dados da POF - IBGE 
 

III. Conclusões 

 

Os hábitos de comer são escolhas sociais que se dão dentro de determinados limites, dados 

pelas estruturas de produção e de consumo existentes, e que não podem ser transformadas 

radicalmente em curtos períodos de tempo. Não é razoável supor, por exemplo, que hábitos de 

consumo que hoje são considerados inadequados venham a ser substituídos pela simples 

consciência de que são prejudiciais à saúde. Além das condições materiais necessárias para efetuar 

as mudanças torna-se fundamental a existência de informações suficientes para orientar as escolhas, 

garantindo um consumo prazeroso dos alimentos.  

Hábitos alimentares saudáveis são induzidos através de políticas públicas responsáveis e 

muita informação junto ao consumidor. A insegurança alimentar e nutricional passa também por uma 

alimentação saudável portanto para que as políticas de transferência de renda, por exemplo, sejam 

eficazes do ponto de vista da melhoria da nutrição da população pobre, que é a que mais sofre com a 

insegurança alimentar e nutricional, será necessário, portanto, uma atenção especial à análise das 

transformações que vêm ocorrendo nos hábitos alimentares dessa camada da população.  

Com mais renda disponível, tenderá a aumentar o gasto com alimentos consumidos pelas 

classes de renda média e alta, além da alimentação fora do domicílio. Trata-se de uma excelente 

oportunidade para promover uma alimentação deve de qualidade, que aliada a outros fatores como a 

melhoria no atendimento à saúde, saneamento básico, condições de habitação, etc. – poderá evitar 

os riscos da insegurança alimentar.  
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TABELA 1 

Gastos semanais para a alimentação da família em diferentes países do mundo, 2008 

 

País Gastos semanais por família (US$) 
Alemanha 500,07 
EUA – Carolina do Norte 341,98 
Japão 317,25 

Itália 260,11 
Grã Bretanha 235,15 
Kuwait 221,45 
México 189,09 

EUA - Califórnia 159,18 
China 155,06 
Polônia 151,27 
Egito 68,53 
Mongólia 40,02 
Equador 31,55 
Butão 5,03 
Chad 1,23 

             Fonte: D’Aluisio; Menzel, 2005. 
 

Tendo como base a tabela 1 observamos que a alimentação de uma família pode variar de US$ 

500,07 a apenas US$ 1,23 semanais como temos os casos da Alemanha e do Chad. Concorrem 

para a constituição desses valores os mercados locais, as condições de renda das famílias, as taxas 

de câmbio utilizadas e a carga fiscal incidente sobre os produtos consumidos. No entanto, 

independentemente dos valores encontrados para cada país pesquisado é absolutamente cristalino 

que quanto mais pobre for a família maior será o peso da alimentação na sua renda. Ou seja, os 

mais ricos gastam mais em alimentos, mas a proporção desse gasto na sua renda é muito menor que 

a proporção desse gasto no caso de uma família pobre. 

Essa relação entre gastos com alimentos e renda têm sido estudada desde o século XIX a 

partir dos trabalhos do estatístico alemão Ernest Engel. Pesquisa da Universidade da Califórnia, 

ilustra os pressupostos de Engel apresentando os percentuais médios gastos por diferentes países 

para a compra de produtos alimentícios. As populações de países com renda per capita alta, como o 

Canadá,  os Estados Unidos e a Dinamarca, por exemplo, gastam algo em torno de 10%  parcela da 

sua renda com a sua alimentação; enquanto o contrário ocorre para os países menos desenvolvidos 

da América Latina destinam 40% da sua renda familiar para o consumo de alimentos (LIGON, 2008). 

 

A situação é semelhante no Brasil entre as diferentes classes de renda. Conforme se pode 

observar através dos dados da POF de 2002/03: conforme aumenta a faixa de renda, diminui 

proporcionalmente o gasto com alimentação.  

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que ocorre quando há um aumento de renda para determinadas faixas da população?  

Nesse caso, a POF também nos auxilia a entender para onde vai esse excedente de renda. Os tipos 

de alimentos mais consumidos variam bastante no Brasil, conforme as faixas de renda. Entre os 20% 

mais pobres da população, por exemplo, o consumo de alimentos in natura ou minimamente 

processados é bem mais alto do que entre os 20% mais ricos da população. Esses números são 

invertidos para o caso dos produtos industrializados: os ricos os consomem muito mais do que os 

pobres (Levy-Costa et al., 2005, sobre dados da POF 2002/03).  

Outro exemplo dessas diferenças pode ser visto na alimentação consumida fora do domicílio, 

apresentada na POF do IBGE, em 2003: enquanto nas faixas de renda mais baixas (até 2 salários 

mínimos) 12% das pessoas consumiam esse tipo de alimentação, entre as faixas de renda mais altas 

(acima de 30 salários mínimos) esse número subia para 36%. Enquanto, para alguns, comer fora de 

casa é uma necessidade por não haver outra opção, para outros segmentos da população passa a 

ser associada com o lazer e valorizada como um hábito que confere status social. De qualquer 

maneira, através dos cálculos da “elasticidade-renda” para alimentação, em 2002/03 (Tabela 2) 

podemos observar que todas as faixas de renda têm um comportamento semelhante, valorizando a 

alimentação fora de casa mais que a alimentação no domicílio muito embora as proporções 

alimentação fora do domicílio para as faixas de renda mais alta sejam maiores que para os que estão 

na base da pirâmide. Observa-se pelos dados preparados por Hoffmann (2007) que a classe mais 

baixa tem uma tendência a emular o padrão de consumo das classes mais ricas, muito embora a 

proporção de consumo de bebidas fora do domicílio seja muito menor que o observado nas classes 

média e alta.  

Brasil: Gasto em Alimentação por Classe de 
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3). Assim, os conceitos de segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar e DHAA se 
relacionam e se complementam. Não há soberania e segurança alimentar e nutricional sem o 
DHAA, daí a necessidade de discutir esse direito com base nos outros conceitos e suas inserções 
no contexto brasileiro.

Para tanto, o relatório técnico foi dividido em sete capítulos. O primeiro retrata brevemente a 
situação da pobreza e da fome no País, apontando para as desigualdades existentes. O segundo 
traça um rápido panorama sobre o progresso dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (DESC) 
no País, particularmente no que se refere à saúde, educação, água e registro civil. Em seguida 
trabalha-se o marco legal, as cúpulas mundiais, as conferências e as declarações internacionais 
sobre o DHAA, trazendo logo no início o conceito sobre esse direito que será a referência para 
o relatório nos demais capítulos que se seguem. No quarto capítulo será abordada a evolução 
histórica da institucionalidade do DHAA no Brasil, com o marco legal atual desse direito. Inclui-
se também a situação dos Estados e do Distrito Federal nesse contexto legal e institucional. O 
quinto capítulo confere especial atenção às ações e programas governamentais para realizar o 
DHAA no País, trazendo informações sobre as principais políticas públicas de SAN, bem como os 
processos de comunicação e informação, capacitação e as atuais campanhas sobre o DHAA. O 
sexto capítulo apresenta a institucionalidade para o monitoramento do DHAA no Brasil, com as 
instâncias públicas de defesa e exigibilidade do DHAA, conselhos de políticas públicas e de direitos 
humanos e as ações da sociedade civil. Por fim, são apresentados os principais avanços e desafios 
da implementação do Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil, com recomendações 
práticas nos aspectos legais, institucionais e operativos deste direito humano. 

O relatório ainda conta com uma bibliografia e os anexos das principais instituições da sociedade 
civil que advogam pelo Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA e a principal lei nacional 
que determina esse direito.

1. INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A SITUAÇÃO DA FOME, POBREZA E OUTRAS 
CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Existe no Brasil um conjunto expressivo de informações sobre pobreza, pobreza extrema, 
insegurança alimentar e estado nutricional da população brasileira. O tema ganhou visibilidade 
pública não só na sociedade civil, como também no Governo Federal, Estaduais e Municipais. 
Nunca se escreveu, pesquisou e filmou tanto nestes últimos anos sobre as questões que envolvem 
a segurança alimentar e nutricional no País2.

Nesse sentido, a discussão sobre DHAA conta atualmente com um ambiente favorável de 
divulgação no Brasil. Esse ambiente favorável se deve, entre outros fatores, à consolidação da 
democracia nas últimas duas décadas às iniciativas relacionadas aos direitos humanos em geral e 
à cidadania. Deve-se levar em conta também o compromisso assumido pelo Governo Luiz Inácio 
“Lula” da Silva desde o início do primeiro mandato com o combate à fome e a promoção da 
segurança alimentar e nutricional. Um compromisso manifestado em discurso de posse em 01 de 
janeiro de 2003: “... se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de 
tomar café da manhã, almoçar e jantar terei cumprido a missão da minha vida”.

2 Existem inúmeras publicações, inclusive da academia, principalmente Ciências Sociais e Nutrição (BARBOSA, 2007).

SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN)

As primeiras propostas para implantação de um sistema nacional de vigilância alimentar e nutricional 
foram formuladas ao final dos anos 70 pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), 
órgão então vinculado ao Ministério da Saúde. À época diversas experiências similares vinham 
sendo implementadas em países da América Latina e Caribe, como Chile, Argentina, Equador, 
Cuba, Costa Rica, entre outros. Mas somente após a promulgação da Lei 8.080 de 1990 e com a 
publicação da Portaria 1.156 no mesmo ano foram feitas iniciativas concretas para a implantação de 
um sistema em âmbito nacional. Mesmo assim tais tentativas não lograram êxito e apenas algumas 
experiências localizadas foram adiante. Desde 2003, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo 
novas ferramentas de informática para o SISVAN que possibilitaram aos municípios coletar dados. 
Atualmente constitui-se em relevante estratégia do Sistema Único de Saúde para o diagnóstico 
precoce dos distúrbios nutricionais e para a descrição da situação alimentar e nutricional da 
população brasileira (Mais informação disponível online: http://nutricao.saude.gov.br/sisvan.php). 

SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN INDÍGENA)

A Portaria Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde 984 de julho de 2006 instituiu 
o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(SISVAN-Indígena). Tem como objetivo realizar o diagnóstico e acompanhar o estado nutricional da 
população indígena principalmente por meio de visitas domiciliares, priorizando crianças menores 
de cinco anos e gestantes.

No entanto, ainda não existem informações periódicas e regulares sobre o estado nutricional 
em escala nacional de populações específicas, historicamente marginalizadas, como povos 
indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Mas é notável o esforço e o avanço 
do País em preencher essa lacuna, com um investimento claro do Governo Brasileiro tanto em 
pesquisas pontuais (as Chamadas Nutricionais realizadas pelo Ministério da Saúde e Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) como em sistemas de monitoramento (o Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional INDÍGENA, 
ambos do Ministério da Saúde).

Apesar de o Brasil ser um país rico e um grande produtor e exportador de alimentos a plena 
realização do DHAA encontra grandes dificuldades para ser realizado em uma sociedade 
extremamente desigual e excludente como a brasileira. Assim a presença de insegurança alimentar 
e nutricional, no País mais rico da América Latina, significa uma violação ao direito mais básico de 
todo ser humano, o de se alimentar de forma adequada para poder ter uma vida digna. 

Para se ter uma idéia, o PIB a preços de mercado acumulado no ano de 2008 chegou a R$ 2,9 
trilhões, cerca de US$ 1,7 trilhões3, para uma população residente no País de 189,6 milhões e que 
atualmente chega a 191,4 milhões de habitantes.

Essa riqueza, porém, é concentrada, não só há concentração de renda, como concentração 
do principal recurso para a produção de alimentos, a terra. Conseqüentemente o acesso ao 
alimento é extremamente desigual. A desigualdade socioeconômica é característica nacional. 
Uma desigualdade não só entre classes econômicas, mas também entre regiões; entre homem e 
mulher; entre os que têm acesso à educação e à saúde de qualidade e os que não; entre negros, 
índios e brancos; por fim, como diria Josué de Castro, entre os que comem e os que não comem. 
O que atualizando corresponderia a entre os que comem de forma adequada e os que não têm 
condições para realizar plenamente esse direito humano básico.

OHCHR Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

OIT  Organização Internacional do Trabalho

OMS Organização Mundial de Saúde

ONU Organização das Nações Unidas

OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

OPAS Organização Pan-Americana de Saúde

ONG  Organismo Não Governamental

PAA Programa de Aquisição de Alimentos

PAT Programa de Alimentação do Trabalhador

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio

PIB Produto Interno Bruto

PIDESC Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

PMA Programa Mundial de Alimento

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar

PNSAN Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

PNSN Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PSF Programa Saúde da Família

SAN Segurança Alimentar e Nutricional

SEDH Secretaria Especial dos Direitos Humanos

SISAN Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

SISVAN Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância

UNHRC Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas

INTRODUÇÃO

Este relatório é parte das atividades previstas no Projeto (GCP/RLA/160/SPA) de Apoio à Iniciativa 
América Latina e Caribe sin Hambre (ALCSH), financiado pela Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento (AECID) do Ministério de Assuntos Exteriores e de 
Cooperação da Espanha. Proposta em 2005 pelo Presidente do Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, 
e o ex-Presidente da Guatemala, Óscar Berger, a Iniciativa ALCSH foi definida em 2006 como uma 
das prioridades de ação da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 
na Região. A iniciativa pertence, assim, a todos os países da Região e, por solicitação, é apoiada 
e coordenada pelo Escritório Regional América Latina e Caribe – FAO-RLC, localizada em Santiago 
do Chile. 

O relatório foi realizado conjuntamente pela Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos 
(ABRANDH) e pelo Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CERESAN) por 
meio de acordo entre a FAO-RLC e as organizações brasileiras.

A ABRANDH é uma OSCIP1 constituída em junho de 2002, como resultado da consolidação do 
Grupo de Trabalho Brasileiro sobre Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) que lutou 
pela inclusão desse direito como um dos eixos políticos da Cúpula Mundial da Alimentação (Roma, 
1996). A ABRANDH tem como missão promover a realização e a exigibilidade do DHAA no Brasil e 
apoiar o processo de realização desse direito humano fundamental em outras regiões da América 
Latina e do mundo.

Já o CERESAN é um núcleo de estudos, pesquisa e capacitação voltado para congregar pesquisadores, 
técnicos, estudantes e outros profissionais interessados nas questões relacionadas com segurança 
alimentar e nutricional no Brasil e no mundo. Foi criado em janeiro de 2003, está sediado no 
curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ), em parceria com o Departamento de Nutrição Social da 
Universidade Federal Fluminense e o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas ( IBASE).

O relatório visa dar conta, da situação atual da segurança alimentar e nutricional (SAN) no Brasil 
e apresentar uma análise dos limites e possibilidades para a realização do DHAA, enfocando a 
institucionalidade construída no País. É essencial para o País conhecer e discutir a inserção do 
DHAA nas ações do Estado por meio das políticas públicas de SAN, envolvendo as três esferas de 
poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), bem como ações da sociedade civil.

Além disso, o relatório tem o papel de prestar informações do contexto internacional para os 
brasileiros e, por outro lado, de apresentar o contexto nacional para os estrangeiros. Isso permite 
uma maior articulação entre esses dois contextos.

Parte-se do pressuposto que a plena realização do DHAA permite o alcance, de forma digna, 
do estado de segurança alimentar e nutricional e da liberdade para exercer outros direitos 
fundamentais, como o direito dos povos de definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis 
de produção, distribuição e consumo de alimentos, base da soberania alimentar (ver capítulo 

1 São assim qualificadas as pessoas jurídicas, de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os objetivos sociais e as normas 
estatutárias atendam aos requisitos da Lei Nº 9.790 de 1999. São organizações não governamentais reconhecidas pelo Estado para 
prestarem serviços com a finalidade, entre outras (saúde, meio ambiente etc.), de promoção da segurança alimentar e nutricional.
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Apesar da redução da pobreza, o nível de desigualdade brasileiro continua muito elevado. 
Enquanto os 40% mais pobres vivem com 10% da renda nacional, os 10% mais ricos vivem com 
mais de 40%. Embora a situação há uma década fosse certamente pior, ainda hoje, a renda 
apropriada pelo 1% mais rico (que vive em uma família com renda per capita acima de R$ 
4.400 por mês ou US$ 2.588) é igual à renda dos 45% mais pobres. Em função dessa elevada 
desigualdade, a pobreza e, em particular, a extrema pobreza ainda estão muito acima do que 
se poderia esperar de um país com a nossa renda per capita. Se 1/3 da renda nacional fosse 
perfeitamente distribuída, seria possível garantir a todas as famílias brasileiras a satisfação de 
todas as suas necessidades mais básicas. Contudo, quase 50 milhões de pessoas ainda vivem 
em famílias com renda abaixo desse nível (R$ 190/mês ou US$ 112/mês). A insuficiência de 
renda dos mais pobres, ou o volume de recursos necessários para que todas as famílias pobres 
superem a linha de pobreza, representa apenas 3% da renda nacional ou menos de 5% da renda 
dos 25% mais ricos (IPEA, 2009a).

Além disso, ainda há desigualdades regionais e entre o meio urbano e rural. Quando se compara 
a pobreza e a extrema pobreza nas cidades e no meio rural, percebe-se uma grande diferença. 
Quando se analisa a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios entre os anos de 1995 e 2006 
percebe-se que a pobreza rural continua alta, mas registrou uma queda de 15% maior que a 
urbana, que foi de 5% no período. Contudo, a taxa de incidência da pobreza rural de 43% em 
2006 ainda se mantém 2,5 vezes maior que a urbana. No Nordeste a redução foi de apenas 
12%, enquanto no resto do País ficou entre 16 e 22 pontos percentuais. Em 2006, dois terços 
da população rural pobre viviam nesta região. A pobreza rural, portanto, se converteu em um 
problema cada vez mais concentrado na Região Nordeste do Brasil (HELFAND e DEL GROSSI, 2009).

Apesar de proporcionalmente a pobreza ser maior no campo, em números absolutos os pobres 
encontram-se em sua maioria nas cidades. Depois de ter aumentado entre agosto de 2002 e abril 
de 2003, a taxa de pobreza do Brasil metropolitano (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife e Salvador) apresenta tendência de queda importante. De março de 2002 
(42,5%) ao mês de junho de 2009 (31,1%) a taxa de pobreza caiu 26,8%. Em termos absolutos, 
nota-se a saída da condição de pobreza de 4 milhões de brasileiros, de 18,5 milhões de pessoas 
em março de 2002 para 14,5 milhões em junho de 2009 (IPEA, 2009b). 

Portanto, apesar da crise do aumento dos preços dos alimentos e posteriormente a financeira, o 
Brasil continuou a diminuir a pobreza. Ao contrário do que se verificou em períodos anteriores 
de crise (1982/83, 1989/90 e 1998/99), houve uma redução da pobreza no Brasil. De outubro de 
2008 a junho de 2009, em plena crise, a taxa de pobreza no Brasil caiu 2,8% ou cerca de 503 mil 
pessoas saíram da miséria (idem).

PESQUISA NACIONAL SOBRE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (2008)

A população em situação de rua não é incluída nos censos demográficos brasileiros 
fundamentalmente porque a coleta de dados dos censos é de base domiciliar. O levantamento 
abrangeu um conjunto de 71 cidades brasileiras, sendo 23 capitais (não incluídas São Paulo, Belo 
Horizonte, Recife e Porto Alegre por terem feito outras pesquisas com outras metodologias). Foi 
identificado um contingente de 31.922 adultos (18 anos completos ou mais) em situação de rua. 
Essa população é predominantemente masculina (82%); mais da metade (53%) entre 25 e 44 anos; 
39,1% delas pardas (proporção semelhante à população brasileira com 38,4%), 29,5% brancos 
(53,7% na população em geral) e 27,9% negros (apenas 6,2% na população em geral). Os níveis 
de renda são baixos, a maioria (52,6%) recebe entre R$ 20 (US$ 12) e R$ 80 (US$ 47) semanais. A 
imensa maioria (95%) não estuda atualmente e 17,1% não sabem escrever, apenas 8,3% assinam 
o próprio nome. São trabalhadores: 70,9% exercem alguma atividade remunerada, geralmente 
no mercado informal, e apenas 15,7% das pessoas pedem dinheiro como principal meio para a 
sobrevivência. Por fim, a maioria (79,6%) consegue fazer ao menos uma refeição por dia, sendo 
que 27,4% compram comida com seu próprio dinheiro. 19% não conseguem se alimentar todos os 
dias (ao menos uma refeição por dia) e 29,7% deles afirmaram ter algum problema de saúde.
Meta Instituto de Pesquisa de Opinião e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), ano 2008.

Em relação aos diferenciais de cor/raça, os rendimentos per capita são sistematicamente 
inferiores para a população negra e parda. Tomando-se as informações para 2007, constata-se 
que 20% da população branca situava-se abaixo da linha de pobreza, enquanto mais do dobro, 
ou 41,7%, da população negra encontrava-se na mesma situação de vulnerabilidade. No caso de 
indigência, a situação é tão ou mais grave: enquanto 6,6% dos brancos recebem menos de ¼ de 
salário mínimo per capita por mês, esse percentual salta para 16,9% da população negra, quase 
três vezes mais. Isso significa 20 milhões a mais de negros pobres do que brancos e 9,5 milhões 
de indigentes negros a mais do que brancos (IPEA, SM e UNIFEM, 2008).

Ainda que a incidência de pobreza e indigência seja significativamente superior para as populações 
de negros e pardos é importante destacar que a redução foi bastante mais significativa para negros 
do que para brancos. De fato, entre 1996 e 2007, a proporção de brancos pobres passou de 29,6% 
para 19,7%, ou seja, uma redução de quase 10 pontos percentuais. Já no caso da população negra 
e parda essa redução foi ainda mais intensa, alcançando 16%. Ou seja, deixaram de ser pobres 6,5 
milhões de brasileiros, majoritariamente negros (idem).

1.2. Fome e Outras Carências Nutricionais

A fome que subsiste no Brasil é, essencialmente, ocasionada por falta de acesso e não por falta de 
disponibilidade de alimentos (IPEA, 2002). O País produz mais do que o necessário para atender 
às necessidades alimentares de sua população e ainda sobra para alimentar outras tantas. Dados 
da FAO (SOFI, 2008) revelam que há uma disponibilidade de 3.090 quilocalorias por pessoa e por 
dia, bastante acima, desta forma, do mínimo recomendado pela OMS de 1.900 kcal/pessoa/dia.

Um importante indicador para a fome é a mortalidade infantil (número de óbitos de crianças 
com menos de 1 ano de idade por 1000 nascidos vivos) que ainda atinge uma significativa 
porcentagem das crianças brasileiras, mesmo que tenha caído de 37,9 mil, em 1995, para 25,8, 
em 2005 (redução de um 32%). Na Região do Nordeste, no ano de 2005, a taxa foi superior à 
média nacional verificada dez anos antes (1995), visto que era de 38,2%. Ao contrário, a Região 
Sul apresentou a menor taxa, com um 17,2% (IPEA, RADAR, 2006). 

Outro indicador fundamental para a fome diz respeito à desnutrição infantil, entendida como 
desnutrição crônica (déficit de altura para idade) e desnutrição aguda (déficit de  peso para 
altura) em crianças menores de 5 anos). Entre 1996 e 2006, segundo dados da Pesquisa Nacional 
de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 2006 (PNDS), houve uma queda muito substantiva 
em relação à desnutrición crónica, de 13,4% para 6,8% e uma redução menor da desnutrição 
aguda (Gráfico 3). Assim, é possível vislumbrar, pela primeira vez, a possibilidade de nos próximos 
10 a 15 anos, mantidas as políticas econômicas e sociais atuais, o Brasil virtualmente controlar ou 
eliminar a desnutrição infantil (MONTEIRO e CONDE, 2009).

Um indicador que expressa a desigualdade é o Índice de Gini, que mede o grau de desigualdade 
existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita4. Nota-se uma 
redução da desigualdade no País, porém com diferenças entre urbano e rural acentuadas, 
indicando maior desigualdade no meio urbano. A queda no índice entre 1996 (0,600) e 2007 
(0,534) foi expressiva, de 11%.

Além da desigualdade no meio urbano (0,530) ser maior que no rural (0,478) as Regiões do País 
também apresentam diferenças entre si. O Nordeste que era tradicionalmente a Região com 
maior desigualdade foi ultrapassado pela Região Centro-Oeste em 2007. No Nordeste o índice é 
de 0,54, enquanto o Centro-Oeste, de 0,564. No Sudeste chega a 0,51, no Norte 0,507 e no Sul a 
Região menos desigual com 0,505.

A despeito dessa importante redução, a desigualdade no País permanece extremamente elevada. 
Mesmo com o ritmo acelerado com que vem caindo, segundo o IPEA, serão necessários mais 
20 anos para que o País atinja uma igualdade similar à média dos países com mesmo grau de 
desenvolvimento (IPEA, 2007).

3 US$ 1,00 = R$ 1,70
4 Quando o valor do Índice é igual a 0, a igualdade é absoluta; ao contrário, quando o valor é equivalente a 1, a desigualdade é 
absoluta. Índice de Gini é calculado utilizando todas as rendas para quem teve rendimento maior que 0.

1.1. Pobreza

É importante destacar que o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC) refere-se aos direitos econômicos, relacionados à conjuntura econômica e, 
conseqüentemente, da desigualdade de renda e oportunidades. Sendo assim, a erradicação da 
pobreza se apresenta como meta principal para a solução das diversas violações dos direitos 
humanos. Conforme a Declaração da ONU sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986: “os 
Estados devem tomar, em nível nacional, todas as medidas necessárias para a realização do 
direito ao desenvolvimento e devem assegurar, inter alia, igualdade de oportunidade para todos 
no acesso aos recursos básicos, educação, serviço de saúde, alimentação, habitação, emprego e 
distribuição de renda”. Nesses termos a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento eleva-o 
à condição de direito humano (FIAN, 2006), como já observava Josué de Castro: “... só há um tipo 
de verdadeiro desenvolvimento: o desenvolvimento do homem” (Geografia da Fome, 1ª. Edição 
1946).

A análise da situação da pobreza, apresentada a seguir, está restrita ao dimensionamento dos 
rendimentos à disposição da população brasileira e divide-se em dois patamares. Um refere-
se à indigência (ou extrema pobreza), definida como a condição da população que sobrevive 
com menos de ¼ de salário mínimo domiciliar mensal per capita. Outro concerne à pobreza 
conceituada como a situação daquela que vive com rendimentos entre ¼ e ½ salário mínimo.

Até o final do século XX, o Brasil se caracterizou como um País com elevada desigualdade de 
renda, sem nenhuma tendência à queda. Desigualdade essa que não impediu que a pobreza 
fosse reduzida de forma significativa a partir de 1993 (Gráfico 1), principalmente por causa das 
políticas sociais contra a fome.

GRÁFICO 1 | Evolução Temporal da Extrema Pobreza no Brasil, 1990 a 2008

Fonte: Barros, 2009

taxa de crescimento do País, o grau de desigualdade de renda declinou de forma acelerada e 

entretanto, a redução na desigualdade e a expansão do acesso da população a uma ampla variedade 
de oportunidades (acesso à educação,  saneamento, etc..) são responsáveis por ao menos metade 

Em decorrência do crescimento na renda per capita dos mais pobres, o país foi capaz de reduzir a 

GRÁFICO 2 | Evolução da Extrema Pobreza no Brasil, 2001 a 2008

Fonte: Barros, 2009
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Uma importante inovação nas estatísticas oficiais brasileiras se deu com a inclusão de uma 
pesquisa suplementar da PNAD-2004 que, pela primeira vez, considerou um indicador de 
segurança alimentar e nutricional em âmbito nacional (IBGE, 2006). Para tanto, foi utilizada 
a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) cuja perspectiva é avaliar a capacidade de 
acesso das famílias às refeições habituais nos aspectos quantitativo e qualitativo, incluindo a 
percepção dos seus membros sobre a capacidade de assegurarem esse acesso no futuro próximo. 
A pesquisa constatou que havia segurança alimentar em 65,2% dos domicílios particulares 
brasileiros (33,7 milhões de domicílios com 109,2 milhões de pessoas), enquanto que havia 
insegurança alimentar em 34,8% dos domicílios (18 milhões de domicílios com 72,2 milhões de 
pessoas) assim distribuídos: 16% com insegurança leve ou 8,3 milhões de pessoas; 12,3% com 
moderada ou 6,4 milhões e 6,5% com insegurança grave ou 3,4 milhões de pessoas (CERESAN, 
2006) (Tabela 1).

TABELA 1 | Situação de segurança alimentar existente no domicílio, Brasil (2004)

Situação de Segurança 
Alimentar existente no 

domicílio

Moradores em 

Total
Situação do domicílio

Total
Situação do domicílio

Urbana Rural Urbana Rural

Total² 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Com Segurança Alimentar 65,2 66,7 56,5 60,2 62,3 50,1

Com Insegurança Alimentar 34,8 33,2 43,4 39,8 37,7 49,9

Leve 16,0 15,8 17,4 18,0 17,7 19,2

Moderada 12,3 11,4 17 14,1 13,0 19,5

Grave 6,5 6,0 9,0 7,7 7,0 11,1

(1) Exclusive os moradores cuja condição no domicílio era pensionista,

empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(2) Inclusive os domicílios sem declarações de situação de segurança alimentar.

Fuente: IIBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho 

e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004..

A associação entre pobreza e graus mais intensos de insegurança alimentar fica evidente nessa 
pesquisa, no fato de a segurança alimentar estar presente em apenas 17,5% dos domicílios com 
rendimento mensal per capita de até ¼ de salário mínimo (pobreza extrema), enquanto que 
61,2% são atingidos pela insegurança alimentar moderada ou grave. A prevalência de insegurança 
alimentar moderada ou grave foi maior nos domicílios das áreas rurais (26,0%) do que nos das 
áreas urbanas (17,4%), assim como ela é bem maior nas regiões Nordeste e Norte em relação às 
demais: a insegurança alimentar grave nessas regiões é mais de três vezes superior que no Sul 
do País. A pesquisa revelou, também, que a prevalência de insegurança alimentar moderada ou 
grave é maior nos domicílios em que residiam crianças e menores de 18 anos de idade, naqueles 
cuja pessoa de referência era do sexo feminino e nos habitados por população negra ou parda em 
relação aos de cor branca (CERESAN, 2006).

Em relação a outras carências nutricionais no Brasil, pode-se afirmar que as deficiências mais 
relevantes são anemia ferropriva, a hipovitaminose A e o bócio endêmico. A anemia ferropriva 
representa, em termos de magnitude, o principal problema carencial do País, aparentemente 
sem grandes diferenciações geográficas, afetando, em proporções semelhantes, todas as 
macrorregiões. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS, 2006) 
revelou anemia ferropriva em 20,9% das crianças e em 29,4% das mulheres brasileiras. Já a 
hipovitaminose A ocorreu em 17,4% das crianças e 12,3% das mulheres que apresentavam níveis 
inadequados de vitamina A. Em crianças, as maiores prevalências foram encontradas no Nordeste 
(19,0%) e Sudeste (21,6%) do País. Sobre o bócio, causado pela falta de iodo na alimentação, no 
Brasil 95,7% dos domicílios têm iodo no sal consumido. Cerca de 4% dos domicílios no meio rural 
acusaram ausência de iodo (PNDS 2006).

Outra dimensão da insegurança alimentar e nutricional se manifesta na transição nutricional 
e epidemiológica por que passa o Brasil, como muitos outros países do mundo, em que há o 
aumento do sobrepeso e da obesidade e da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT). Esse processo vem ocorrendo desde a década de 1960, decorrente das modificações no 
padrão demográfico (urbanização e envelhecimento da população), no perfil de morbimortalidade 
(câncer, diabetes e doenças cardiovasculares chegaram a 48% do total das causas de morte no País 
em 2003) e no consumo alimentar e de gasto energético (aumento do consumo de alimentos de 
origem animal, gorduras, açúcares, alimentos industrializados e relativamente pouca quantidade 
de carboidratos complexos e fibras).

O excesso de peso teve uma nítida tendência de aumento no período compreendido entre meados 
da década de 1970 e 2002/3 entre os homens; entre as mulheres, houve tendência de redução 
entre 1989 e 2002/3, se considerado a média nacional. Entretanto entre mulheres de baixa renda 
e daquelas que viviam na região Nordeste houve aumentos sistemáticos da obesidade no período 
analisado. Em 2002/3, 40% da população adulta apresentavam excesso de peso (Índice de Massa 
Corporal igual ou superior a 25 kg/m2). Considerando a obesidade (Índice de Massa Corporal 
maior ou igual a 30 kg/m2), a prevalência na população adulta é de 11,1%, sendo de 8,9% entre 
homens e de 13,1% entre as mulheres. Obesos representam cerca de 20% do total de homens 
e de um terço do total de mulheres com excesso de peso. A obesidade pode ser considerada 
como a ocorrência sentinela que sugere a importância de prevalências futuras de outras doenças 
crônicas não transmissíveis, uma vez que além de configurar, por si só, uma doença, ela também 
é fator de risco para a ocorrência de outras (MS, 2006).

Entre as crianças o problema também existe e merece atenção. Segundo dados da Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) de 2006 situações de excesso de peso para altura foram 
encontradas em 7,4% das crianças brasileiras menores de cinco anos, indicando, neste caso, 
exposição da população ao risco de obesidade na infância. A prevalência do excesso de peso para 
altura não teve mudança nacional expressiva entre 1996 e 2006, mas nas regiões Centro-Oeste e 
principalmente Sul a situação não é confortável (Gráfico 5).

GRÁFICO 3 | Evolução (%) da desnutrição infantil no Brasil (1996 – 2006)

Fuente: Monteiro, 2008

Da mesma forma que houve uma redução na taxa de prevalência da desnutrição infantil também 
se observa uma tendência de queda de exposição dos adultos à desnutrição: 9,5% estavam 
expostos em 1974/5 (Estudo Nacional de Despesas Familiares, ENDEF) e em 2002/3 (Pesquisa 
de Orçamentos Familiares, POF) essa taxa caiu para 4%. Desagregados por sexo na POF 2002/3, 
essas taxas são de 2,8% e 5,2% entre homens e mulheres, respectivamente. 

Os últimos dados oficiais sobre o estado nutricional devido a um déficit na ingestão de alimentos 
em mulheres e criancas são entregues pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança 
e da Mulher 2006 (MS, 2009). No gráfico 4 é apresentada uma desagregação por região. No 
entanto, não é possível relacionar diretamente o déficit de peso das mulheres com a desnutrição 
crônica infantil, pois são muitas as variáveis que influenciam esses estados nutricionais (número 
de filhos por mulher, lugar de residência, faixa etária, entre outros).   

GRÁFICO 4 | Desagregação regional da desnutrição crônica infantil 
e da prevalência do baixo peso em mulheres 

* Prevalência do déficit de peso baseado no índice de Massa Corporal de mulheres entre 15 e 49 anos.

** Déficit de altura para idade em crianças de 0 a 59 meses (desnutrição crônica).

Fonte: Baseado na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (MS, 2009).

Desnutrição crónica Desnutrição aguda

 

CHAMADA NUTRICIONAL DO SEMI-ÁRIDO

restrita aos municípios da região do Semi-Árido do Nordeste brasileiro, a de maior incidência de pobreza proporcional no 

essas prevalências variam bastante num universo em que cerca de 75% das famílias pertencem aos estratos mais baixos 

e 7,2% das famílias faziam menos de três refeições por dia. Assim, a desnutrição crônica era de 10% no estrato de 
renda mais baixo e 2,5 % no intermediário, de 14% para mães analfabetas e 3,2% para aquelas com 9 ou mais anos de 
escolaridade. A comparação com outras pesquisas sugere ter se acelerado a redução na prevalência da desnutrição 

CHAMADA NUTRICIONAL DA REGIÃO NORTE

Realizado pelo Ministério da Saúde em 2007 na Região Norte (45% da extensão territorial do Brasil, mas com 12,9 
milhões de habitantes que correspondem a apenas 7,6% da população brasileira segundo o Censo Demográfico de 
2000). Em relação ao estado nutricional, verifica-se que 23,1% e 5,2% das crianças avaliadas apresentavam déficit 
de altura para idade e déficit de peso para idade, respectivamente. Observa-se que 12,8% das crianças avaliadas 
apresentavam o problema oposto, isto é, o excesso de peso para altura. Os valores de déficits observados na Região 
Norte são superiores aos identificados pela PNDS 2006 para a Região Norte, que apontavam para 14,8% e 3,4% das 
crianças com déficits de altura e de peso, respectivamente. Da mesma forma, a prevalência observada na Chamada 
para o excesso de peso para altura também supera os 5,2% encontrados na Região Norte segundo a PNDS 2006. Por 
fim, verifica-se que o sexo masculino é aquele que mais sofre com os desvios nutricionais. Observa-se também uma 
associação entre a escolaridade do chefe da família e a situação nutricional da criança, sendo que, quanto menor o 
número de anos de estudo, maiores os percentuais de déficits de altura para idade e de peso para idade. A cor/raça do 
responsável só apresenta diferenças significantes no indicador de excesso de peso para idade. Ser filho de pais que se 
auto-declaram negros ou indígenas significa maior risco para excesso de peso quando comparado às outras cores/raças.

CHAMADA NUTRICIONAL QUILOMBOLA

Os resultados demonstram que as comunidades quilombolas (mais de 840 espalhadas em 22 Estados) encontram-
se em situação precária de vida, com péssimas condições de moradia e acesso a esgotamento sanitário e a água. 
Baixo também é o acesso à educação, evidenciado na pouca escolaridade dos pais. Do ponto de vista da nutrição dos 
menores de 5 anos, constituem em grupo com altos riscos de desnutrição, igualando-se às crianças do Nordeste urbano 
de uma década atrás (1996). 52% se declararam beneficiários do Bolsa Família. A prevalência de formas crônicas de 
desnutrição identificadas pelo registro de déficits de crescimento (baixa altura para a idade) foi de 11,6%. Déficits de 
peso para a altura, que identificam formas agudas de desnutrição, foram raros entre as crianças estudadas (2%).

INQUÉRITO NACIONAL DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 

Comparando-se os dados para não índios menores de cinco anos obtidos pela Pesquisa de Orçamento Familiar – POF 
2002/3 com os dados de indígenas, observa-se que a prevalência de baixo peso para a idade esteve em média em 46% 
na população nacional e 14% em média entre os indígenas. Segundo a OMS, observando apenas essa informação, o 
perfil nutricional indígena é de média gravidade, pois para o índice, o valor máximo aceitável é de até 3%. Outro dado 
refere-se ao coeficiente de mortalidade infantil indígena, que é o dobro do coeficiente brasileiro, mas com uma forte 
tendência de queda, partindo de um coeficiente alto em 2000 de 74,6 óbitos por 1.000 nascidos vivos alcançando um 
coeficiente médio em 2006 de 48,6 óbitos.

Os dados indicam, portanto, declínio marcante na prevalência da desnutrição em crianças menores 
de cinco anos e em mulheres, mas por outro lado ainda existem bolsões onde o problema atinge 
níveis comparáveis a de países africanos. Os altos índices encontram-se entre as populações 
rurais do Norte e Nordeste, indígenas e quilombolas.
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. O fato de a Constituição citar a qualificação para o trabalho não significa ser este seu 
objetivo principal, como muitas vezes se tenta interpretar, pois o desenvolvimento de qualquer 
ser humano implica muitas outras dimensões, principalmente o preparo ao exercício pleno da 
cidadania.

O Brasil tem avançado nesse direito com o crescimento da escolarização principalmente pela 
ampliação do ensino público. A participação do ensino privado na Educação Básica é pequena 
em todas as etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Em 2008, foram 
registradas cerca de 53 milhões de matrículas na educação básica, 87% delas nas redes públicas 
de ensino.

Em relação ao analfabetismo o número de pessoas que não sabiam ler e escrever diminuiu (a 
taxa caiu de 14,7% em 1996 para 10,1% em 2007) e hoje quase todas as crianças entre 7 e 14 
anos estão matriculadas na escola (mais de 97%).

TABELA 2 | Taxa de Analfabetismo na população de 15 ou mais de idade. 
Valores Desagregados, (2007).

NÚMERO ABSOLUTO VALORES DESAGREGADOS

14,1 milhões
Nordeste 20% Sul 5,4%

Rural 23,4% Urbana 7,7%

NÚMERO RELATIVO Negra/ parda 14,2% Branca 6,2%

10,1% 20% mais pobre 18,5% 20% mais rica 2%

Fonte: Plataforma DhESCA Brasil e Ação Educativa, 2009

Considerando-se o analfabetismo funcional (pessoas com menos de quatro anos de estudo), 
conceito mais adequado segundo a UNESCO para avaliar a questão, o número de pessoas nestas 
condições era de 23,5% em 2005. Entre 1995 e 2005, houve redução, mas as desigualdades 
regionais continuaram muito acentuadas: em 1995 a taxa do Sudeste era de 26,3%, enquanto do 
Nordeste era de 52,4%; em 2005, a taxa do Sudeste caiu para 17,5% e a do Nordeste para 36,3% 
(dez anos depois a situação no Nordeste ainda era pior do que a do Sudeste na época). A média 
de anos de estudo da população rural, em 2004, era de 4 anos de estudo, isto é, praticamente 
analfabetos funcionais. No caso dos negros, a situação também é parecida, visto que, em 2004, a 
média de anos de estudo deste grupo era de 5,9 anos. Neste mesmo ano, a média geral de anos 
de estudo do País era de 6,8 anos.

A escolaridade média (anos de estudo) da população de 15 anos ou mais de idade era de 7 anos 
de estudo, em 2005, significando pequeno aumento em relação a 2001, quando era de 6,4 anos. 
No Nordeste, passou de 4,9 anos, em 2001, para 5,6 anos em 2005. Entre a população rural era de 
3,4 anos, em 2001, e passou para 4,2 anos, em 2005, sendo de 3,3 anos no Nordeste (abaixo da 
taxa nacional em 2001). Entre a população negra, a taxa, em 2001, era de 5,2 (dos brancos era 7,3), 

tendo passado para 5,9 em 2004 (dos brancos neste ano era 7,7 anos). Em 2005, a taxa para as 
mulheres era de 7,1 e para os homens 6,8 anos, sendo que no Nordeste era, respectivamente de 6 
e 5,3 anos. A escolaridade era maior entre os 20% mais ricos, cuja média era de 10 anos de estudo, 
e menor entre os pobres, dos 40% mais pobres era de 3,6 anos. Em termos regionais, a menor 
escolaridade dos mais ricos estava no Sul (9,7 anos) e dos mais pobres no Nordeste (3,1 anos).

A Constituição (art. 208, inciso VII) estabelece também os chamados Programas Suplementares 
ao Ensino: material didático-escolar (livro e uniforme, por exemplo), transporte e alimentação 
escolar (o elo com o Direito Humano à Alimentação Adequada) e assistência à saúde.

Duas leis se destacam em relação à educação: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB (Lei 9.394, de 1996), que detalha os direitos e organiza os aspectos gerais do ensino, e o 
Plano Nacional de Educação (Lei 10.172, de 2001), que estabelece diretrizes e metas a serem 
alcançadas no prazo de dez anos. Há ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 
1990) que estabelece uma série de direitos de proteção para essa faixa etária, que inclui alguns 
dispositivos sobre educação.

Os seguintes órgãos públicos são responsáveis por promover e defender o direito à educação e 
direitos relativos à criança e ao adolescente: 

- Conselhos Tutelares, órgão colegiado, autônomo, permanente, de âmbito municipal, 
membros são escolhidos pela comunidade local, instituído pelo poder público para atuar 
em favor de crianças e adolescentes que necessitem de proteção em razão de violação a 
seus direitos, como criança ou adolescente sem matrícula ou fora da escola, sem freqüência 
regular, sem aproveitamento adequado ou com indícios de maus-tratos; 

- Secretarias de Educação e Ministério da Educação, responsáveis pelo planejamento e 
aplicação das políticas educacionais, e pela garantia da alimentação e transporte escolar dos 
estudantes de suas respectivas escolas; e 

- Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ligado à Secretaria Especial 
de Direitos Humanos da Presidência da República, responsável por elaborar as normas gerais 
da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, que implica em 
abordar as questões da educação, apesar de não ser essa a sua competência.

Os desafios para a educação apontados pelo relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio são, principalmente, melhorar a qualidade do ensino, universalizar a educação 
primária e garantir a conclusão do Ensino Fundamental (BRASIL, 2007), além de diminuir a taxa 
de analfabetismo.

2.2. Direito à Saúde

O Brasil tem um sistema de atenção à saúde amplo e complexo, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), que completou 20 anos de existência em 2008. Foi construído a partir de movimentos de 
base e de lutas sociais significativas ao longo de décadas e incorporado à Constituição Federal 
de 1988, prevendo explicitamente a saúde como direito da cidadania e dever do Estado. O 
SUS conta com dinâmicas de monitoramento e de controle social, com Conselhos paritários 
(metade representação da sociedade civil e a outra metade dividida entre profissionais, 
gestores e prestadores), em todas as esferas administrativas, com participação da sociedade 

GRÁFICO 5 | Prevalência de Excesso de Peso para Altura em Crianças Menores de 5 anos, 
(Brasil e Regiões, 1996 e 2006)

Fonte: Baseado na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (MS, 2009)

Assim, o desafio de promover a dimensão nutricional da segurança alimentar e nutricional é tão 
importante e complexo como a promoção da dimensão alimentar. Ao mesmo tempo que se deve 
garantir e facilitar o acesso ao alimento é necessário garantir que as escolhas alimentares sejam 
o mais saudável possível de modo a promover a saúde e um ótimo estado nutricional. O padrão 
alimentar das populações é resultado de uma cadeia de causalidades que se inicia nas condições 
de produção e comercialização dos alimentos, estendendo-se aos parâmetros de transformação 
dos alimentos impostos pelas indústrias, e ao mercado que condiciona o consumo, entre outros 
fatores que não estimulam uma alimentação saudável.

OUTRAS DOENÇAS RELACIONADAS A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Beribéri: a distribuição de Tiamina (vitamina B1) em caráter emergencial demonstra algum dado 
sobre o problema, foram 10.372.680 comprimidos (cloridrato de tiamina 300 mg) distribuídos 
com a finalidade de suplementar a alimentação da população em áreas de risco (principalmente 
população rural);

Doença Celíaca: está em elaboração a portaria que aprova as diretrizes para o diagnóstico da 
doença celíaca no SUS, atendendo à demanda dos movimentos dos portadores da doença.

Fenilcetonúria: em 2007, foi criado o grupo de trabalho que elaborou uma tabela de composição 
de alimentos com teores de proteína e fenilalanina, para utilização em dieta de Fenilcetonúricos, 
disponibilizada no site da Anvisa. 

Anemia Falciforme: também não há dados nacionais a respeito, o Ministério da Saúde utiliza como 
ação de combate à doença a capacitação de gestores da saúde nos Estados e Municípios.

2. PROGRESSO DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS NO BRASIL

Com o advento da Constituição Federal em 1988 no Brasil incorporou-se uma série de direitos 
fazendo com que fosse chamada de Constituição Cidadã. Os direitos humanos estão na Constituição 
Federal como princípios fundamentais (artigos 1º a 4º), como garantias fundamentais (artigo 5º 
e incisos), como direitos sociais (6º) e como direitos políticos (art. 14 e incisos). No que interessa 
ao presente relatório, o art. 5º afirma que “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Nota-se que até 2009 não havia a 
menção explícita à alimentação.

Em todo caso, a década de 1990 foi pródiga se comparado a outros períodos da história do País. 
Em 1992 o Brasil aderiu aos principais instrumentos de direitos humanos: o Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC) e a Convenção Americana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos (OEA). Em 1998 o Brasil reconhece a competência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos por meio do Decreto Legislativo nº 89, facultando à sociedade brasileira um importante 
instrumento de proteção dos Direitos Humanos.

Atualmente, o Brasil reconhece uma ampla gama de direitos econômicos, sociais e culturais em 
nível constitucional, e é um dos países pioneiros5 na inclusão explícita do Direito à Alimentação 
em sua Constituição. 

Em 3 de fevereiro de 2010, após uma espera de 7 anos, o Congresso Brasileiro aprova finalmente 
o Projeto de Emenda Constitucional N° 047/2003, por meio do qual é incorporado o Direito 
à Alimentação como um direito fundamental na Constituição Nacional. Este direito é incluído 
especificamente em seu Artigo 6, que já contemplava outros direitos sociais. É estabelecido 
o seguinte: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados na forma desta Constituição”. 

Os direitos econômicos, sociais e culturais ganharam no Brasil outra dimensão: a ambiental, daí 
que se costuma utilizar o termo Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DESCA). 
São direitos entendidos como indivisíveis, isto é, não é possível realizar este grupo de direitos 
humanos sem poder alcançar o mais básico e fundamental de todos: o direito humano à 
alimentação adequada. 

Para os objetivos do presente relatório são priorizados apenas alguns direitos considerados entre 
os DESCA: o direito à educação, à saúde, à água e ao registro civil. 

2.1.  Direito à Educação

O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) em 1990. No plano nacional 
o artigo 205 da Constituição afirma: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

5 Outros países que já o haviam incluído em sua Constituição são: a Nicarágua (2000), a Bolívia (2008) e o Equador (2008).
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De acordo com o documento do CONSEA a irrigação e a criação animal utilizam 53% do volume da 
água no Brasil, enquanto as populações urbana e rural utilizam 29%, e a indústria 18%. Tamanha 
demanda por água tende a gerar conflitos pelo acesso a esse bem público, basta lembrar a própria 
existência e histórico de luta do Movimento Nacional de Atingidos por Barragens (MAB), criado 
em 1991, mas que já vinha se articulando desde os anos 1970 com intensificação da construção 
de usinas hidrelétricas.

O tema da água envolve grandes debates no que tange à agricultura, saneamento básico e 
semi-árido. Os impactos das atividades agrícolas na qualidade da água são mais significativos 
nas regiões de agricultura intensiva. Os principais problemas apontados pelo CONSEA são: 
contaminação dos solos e da água por herbicidas e pesticidas; desperdício de água com a 
agricultura irrigada; contaminação das águas superficiais e subterrâneas por dejetos animais, 
principalmente bovinos e suínos; contaminação da água provocada pelas indústrias e pelo 
lançamento de esgotos in natura.

Se a maior parte dos domicílios brasileiros tem acesso à rede geral de abastecimento de água 
(83,9%) e coleta de esgoto em casa (52,5%) em 2007, moradores de 9,2 milhões de residências 
ainda dependem de poços, nascentes, carros-pipa ou da chuva para beber, cozinhar e tomar 
banho. Já cerca de 2,2 milhões de casas não contam com nenhum tipo de escoamento para o 
esgoto segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) publicado em 2008 
pelo IBGE. A rede de água cresceu mais no Nordeste, onde hoje 78% das residências têm água. 
A rede é menor no Norte, onde só 58,3% das casas têm água encanada, de acordo com dados da 
pesquisa. A rede de esgoto também sofre de disparidades regionais, enquanto o Distrito Federal 
trata 96,8% do esgoto residencial, Mato Grosso do Sul somente alcança 24%.

Dados apresentados pela ONU, divulgados no relatório O Estado Real das Águas no Brasil 
2003/2004, indicavam que no Brasil cerca de 89% das pessoas que estavam nos hospitais foram 
vítimas da falta de acesso à água de boa qualidade9. Diariamente lançávamos 10 bilhões de litros 
de esgoto nos rios e oceano. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 15 mil áreas estavam 
contaminadas com sérios riscos de exposição humana na época.

No que se refere ao semi-árido brasileiro é antiga as intervenções governamentais, principalmente 
desde o século XIX (VILLA, 2000). Na região a oferta de água é concentrada, o sistema atende 
demandas como a das cidades/indústrias e perímetros irrigados, porém permanecem problemas 
graves de distribuição e gestão desta água principalmente para as periferias das cidades e para 
o meio rural. Vale lembrar que o lançamento da Estratégia Fome Zero em 2003 nas cidades de 
Acauã e Guaribas no Piauí se deparou logo de imediato com a questão da água para produção de 
alimentos, o que resultou no programa estadual Sede Zero.

O Governo Federal tem desenvolvido ações para construção de equipamentos de coleta de água da 
chuva, desenvolvidos no âmbito da tecnologia social (cisternas para consumo humano, cisternas 
de produção, barragens subterrâneas, tanques de pedra e barraginhas). Essas tecnologias sociais 
para captação de água da chuva, iniciadas pelas organizações da sociedade civil que hoje formam 
a Articulação Semi-árido – ASA têm proporcionado grandes avanços na política de acesso à água 
para populações rurais. O Programa Cisternas - Primeira Água, coordenado pelo MDS, tem como 
finalidade a disseminação e financiamento dessas ações. Entre meados de 2003 até dezembro 

9 O relatório O Estado Real das Águas do Brasil 2003/2004 consiste num estudo realizado com o objetivo de apresentar o diagnóstico 
da situação real das águas no Brasil e o que tem sido feito pela sociedade e pelas instituições na defesa de sua preservação, no 
período de 2003 e 2004, considerando que 2003 foi decretado pela ONU como sendo o Ano Internacional da Água Doce.

de 2008, o MDS investiu cerca de R$ 388,6 milhões na construção de aproximadamente 294 mil 
cisternas, das quais 218,8 mil já se encontram concluídas. Outro programa, também coordenado 
pelo MDS, o Programa Acesso à Água para Produção de Alimentos para o Autoconsumo -Segunda 
Água-, viabiliza o cultivo de horta doméstica e a criação de pequenos animais de modo sustentável. 
Até dezembro de 2008 foram investidos R$ 22,5 milhões nessa atividade.

2.4. Direito ao Registro Civil

Muitas das ações do Governo Federal só são possíveis graças ao registro civil de nascimento, 
sem ele não é possível fazer matrícula em escolas; gozar dos direitos assegurados para os 
trabalhadores, como seguro desemprego, aposentadoria remunerada, licença-maternidade, 
entre outros; participar dos programas sociais do Governo Federal, como Bolsa Família; realizar 
o casamento civil. Portanto, o registro de nascimento é a medida fundamental para garantir a 
cidadania e os direitos principalmente da criança. 

No entanto, a exigência de documento de registro civil como critério de acesso a diferentes 
programas e políticas pode gerar violações aos direitos humanos ao excluir aqueles que se 
encontram em situação de maior vulnerabilidade.

O País tem conseguido uma redução constante e gradual desse índice entre 2001 e 2006, 
passando de 23% (830 mil nascidos vivos) para 12,7% (409 mil), conforme estimativas do IBGE. 
O que significa que, em média, um em cada oito brasileiros não obteve em 2006 a certidão 
de nascimento no prazo correto. A Lei Federal nº 9.534 de 1997 regulamentou que o registro 
civil fosse expedido de forma gratuita. Com isso, os cartórios foram impedidos de cobrar para a 
emissão da certidão de nascimento – ampliando o acesso para as famílias de baixa renda. Antes 
dessa mudança na legislação, a pessoa era obrigada a comprovar “estado de pobreza”, o que 
desestimulava a prática e dificultava o combate ao sub-registro. 

Fazer com que todos os brasileiros e brasileiras tenham a certidão de nascimento é prioridade 
do Governo Federal. Essa iniciativa está contida no Compromisso Nacional pela Erradicação do 
Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, lançado pelo 
Presidente Lula em dezembro de 2007 (Decreto nº 6.289). A Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República (SEDH) da Presidência da República coordena o Comitê 
Gestor Nacional do Plano Social Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica. Trata-
se de um esforço integrado entre União, estados e municípios, que envolve a atuação de 
representantes do Executivo, Judiciário, Ministério Público, Legislativo, entidades do setor não-
governamental e organismos internacionais, como UNICEF. O objetivo principal é erradicar o sub-
registro de nascidos vivos até 2011, reduzindo o índice estadual a um patamar igual ou inferior a 
5% em todo o País. O Plano prioriza as comunidades tradicionais; povos indígenas; quilombolas; 
ciganos; ribeirinhos; trabalhadores e trabalhadoras rurais; populações de baixa renda; população 
em situação de rua; catadores de materiais recicláveis; pessoas não registradas internadas em 
instituições de longa permanência (saúde mental e de idosos) e crianças não-registradas em 
situação de abrigo.

civil. Mesmo com limites, é possível afirmar que a saúde é um dos direitos em que o processo de 
implementação de políticas públicas já está mais consolidado, servindo de exemplo e experiência 
para a promoção do direito à alimentação e da segurança alimentar e nutricional no País. 

Nesse Sistema existe o Conselho Nacional de Saúde que dedica atenção aos diversos aspectos da 
política de saúde. Suas posições têm caráter deliberativo e são emitidas através de Resoluções6. 
Também vem sendo realizadas Conferências Nacionais, sendo a última a 13ª em 2007 na capital 
brasileira, além da 1ª. Conferência Nacional de Saúde Ambiental realizada em 2009.

De acordo com a Constituição no art. 196, “... a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação”. A rede regionalizada e hierarquizada do sistema é organizada pelas diretrizes da 
descentralização do serviço e da participação da comunidade (art. 198). Diretrizes que também 
fazem parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ( SISAN), como será 
detalhado adiante.

Os dados não deixam dúvidas sobre o avanço do direito à saúde nos últimos 20 anos: o SUS realiza 
anualmente, entre outros, mais de 12 milhões de internações, 1 bilhão de procedimentos de 
atenção primária, 150 milhões de consultas médicas, 300 milhões de exames, 14 mil transplantes 
de órgãos (o segundo colocado do mundo), além de atendimento universal às DST/AIDS e do 
efetivo sistema de vacinação (DATASUS, 2007).

Segundo o IBGE (IPEA, Radar, 2006), entre 1995 e 2005, as taxas brutas de natalidade7 passaram 
de 21,9% para 20,4%, sendo que os maiores índices estavam no Norte (22,9%) e os menores no 
Sul (14,8%). 

A taxa bruta de mortalidade no País, em 2005, era de 6,3%, sendo que os maiores taxas estavam 
no Nordeste (6,8%) e as menores no Norte (5%). Observe-se que são sete as principais causas 
de óbito no Brasil. Em 2004, 31,8% das mortes foram causadas por doenças do aparelho 
circulatório; 15,7% por neoplasias; 14,2% por causas externas (principalmente homicídios e 
mortes no trânsito); 11,4% por doenças do aparelho respiratório; 5,1% por doenças infecciosas e 
parasitárias – em alguns Estados do Norte e Nordeste chega a 8%; 3,5% por doenças originadas 
no período perinatal; e 18,3% por outras causas definidas. A taxa de mortalidade por doenças 
infecciosas e parasitárias era de 25,3 por 100 mil em 2004, tendo caído 3,3% em relação a 2001 
(IPEA, Radar, 2006). É importante destacar também o alto índice de morte materna no Brasil. Os 
dados em 2005 indicam que são 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Considerando que 96% 
dessas mortes são evitáveis o número é muito alto.

Já a esperança de vida ao nascer, em 2005, era de 71,9 anos no País, havendo, na década (1995 a 
2005), um incremento médio de 3,4 anos, sendo que para as mulheres passou de 72,3, em 1995, 
para 75,8 anos, em 2005, e para os homens passou de 64,8 para 68,1 anos no mesmo período.

A média de filhos por mulher brasileira caiu de 2,5 para 1,8 entre 1996 e 2006 (PNDS, 2006). É 
crescente o número de gestantes que recebem acompanhamento médico durante a gestação, na 
hora do parto e na prevenção e atenção à saúde dos filhos.

6 Destaca-se, entre outras, a Resolução nº 333, que define o formato de criação, organização e funcionamento dos Conselhos em 
todas as esferas.
7 Miden el número de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes en determinado año.

Importa mencionar a implementação com sucesso, desde os anos 1990, do Programa Saúde da 
Família (PSF) que se configurou como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas 
de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido 
de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de 
promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, 
e na manutenção da saúde desta comunidade.

Vale destacar também a construção da política de saúde para as populações indígenas no Brasil, 
bastante recente, iniciando-se em 1990 sob responsabilidade da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), órgão do Ministério da Justiça, passando em 1999 (Lei 9.836) para a Fundação Nacional 
de Saúde (FUNASA) ligado ao Ministério da Saúde. A lei instituiu o subsistema de atenção à 
saúde indígena, modelo fundado nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), que permite 
a execução de ações entre a FUNASA, de um lado, e Estados, Municípios, organizações não-
governamentais, organizações indígenas, de outro. Esse modelo permite adaptações do SUS às 
necessidades indígenas locais, contemplando aspectos da assistência social, saneamento básico 
e nutrição (Lei 9.836).

Os desafios atuais enfrentados pelo SUS são muitos e passam, prioritariamente, pela melhoria 
da qualidade do atendimento em todos os níveis de atenção à saúde, pelo reforço às ações de 
caráter preventivo e promoção da saúde que são alcançadas pela atenção básica em saúde e, 
em especial, pelo Programa Saúde da Família (PSF), hoje Estratégia Saúde da Família. Outro 
problema a ser enfrentado provavelmente ainda seja o modelo hospitalocêntrico, em que, de 
forma geral, não se compreende a saúde como qualidade de vida e direito de todos, mas como 
tratamento de doenças, um serviço disponibilizado no mercado8 (Contra Informe da Sociedade 
Civil, 2007).

2.3. Direito à Água

O ordenamento jurídico brasileiro trata do tema em várias de suas normas. No que interessa 
à Segurança Alimentar e Nutricional a Constituição Federal, no seu artigo 43, § 3º, determina 
que a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios 
proprietários rurais para o estabelecimento de fontes de água e de pequena irrigação. A lei que 
dispõe sobre os recursos hídricos, Lei n. 9.433 de 1997, a qual regulamenta o inciso XIX, art. 21 
da Constituição Federal, dispõe, no seu artigo 1º, que a água é um bem de domínio público e 
um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, restando legalmente reconhecida a 
prioridade do uso social da água sobre o direito de propriedade privada, isto é, em situações de 
escassez o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e de animais.

O documento produzido pelo CONSEA, O Acesso e os Usos da Água no Contexto da Soberania 
e da Segurança Alimentar e Nutricional (2008), traz importantes contribuições ao debate por 
demais extenso no que se refere a esse recurso escasso. De acordo com as deliberações da III 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ocorrida em Fortaleza em 2007, a 
violação a esse direito deve ser reparada de forma “imediata”.

8 A Constituição permite que a iniciativa privada participe de forma “suplementar ou complementar” na prestação de assistência à 
saúde (artigos 197 e 199).
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toxinas, poluentes resultantes de processos agrícolas e industriais, inclusive resíduos de drogas 
veterinárias, promotores de crescimento e hormônios, entre outros.

A alimentação, no contexto do DHAA, deve incluir valores associados à preparação e ao consumo 
de alimentos. Alimentação adequada implica acesso a alimentos saudáveis que tenham como 
atributos: acessibilidade física e financeira, sabor, variedade, cor, bem como aceitabilidade 
cultural como, por exemplo, respeito a questões religiosas, étnicas e às peculiaridades dos 
diversos grupos e indivíduos.

A acessibilidade ao alimento é uma outra condição importante que precisa ser entendida. A 
acessibilidade ao alimento pressupõe acessibilidade tanto econômica como física. A acessibilidade 
econômica implica acesso aos recursos necessários para a obtenção de alimentos para uma 
alimentação adequada com regularidade durante todo o ano. Já a física significa o acesso ao 
próprio alimento. A alimentação deve ser acessível a todos: lactentes, crianças, idosos(as), 
deficientes físicos, doentes terminais ou pessoas com problemas de saúde, presos(as), entre 
outros. A alimentação também deve estar acessível para as pessoas que vivem em áreas de difícil 
acesso, vítimas de desastres naturais ou provocados pelo homem, vítimas de conflitos armados e 
guerras e aos povos indígenas e outros grupos em situação de vulnerabilidade.

Tanto a disponibilidade de alimentos como a acessibilidade devem ser garantidas de maneira 
estável. Isso significa que alimentos adequados devem estar disponíveis e acessíveis, de forma 
regular e permanente, durante todo o ano.

É sempre importante reafirmar que o DHAA está indivisivelmente ligado à dignidade da pessoa 
humana, à justiça social e à realização de outros direitos (direito à terra para nela produzir 
alimentos, ao meio-ambiente equilibrado e saudável, à saúde e à educação, à cultura, à moradia, 
ao emprego e à renda, entre outros). Isso aponta claramente para a necessidade de políticas e 
programas públicos que tenham como princípio a intra e a intersetorialidade, para que se possa 
promover a realização dos direitos humanos.

Cabe ainda ressaltar que, na perspectiva da promoção dos direitos humanos, o processo (como 
é feito) é tão importante quanto o resultado (o que é feito). Nesse sentido, é fundamental que 
práticas que promovam o DHAA considerem os princípios que se relacionam com esse direito e, 
assim, superem práticas paternalistas, assistencialistas, discriminatórias e autoritárias. Portanto, 
para promover a realização do DHAA é fundamental que a execução e a implantação das políticas, 
programas e ações públicas (o que é feito) e seu delineamento, planejamento, implementação 
e monitoramento (como é feito) sejam garantidos por um processo democrático, participativo, 
inclusivo, que respeite as diferenças e diversidades entre os seres humanos.

3.2. Marco Legal Internacional

O DHAA tem sido debatido por diversas vezes no âmbito internacional. Lamentavelmente, por 
razões econômicas e políticas, muitos foram os governos que ficaram apenas no discurso, sem 
considerar ações e programas que se voltem para o tema da alimentação e do DHAA em sua 
complexidade, não optando por estratégias mais adequadas para sua implementação. 

No entanto, desde o final da II Guerra Mundial, passando por uma série de conferências e cúpulas, 
até hoje as organizações internacionais vêm formulando nos foros multilaterais a necessidade que 
os Estados se comprometam e cumpram efetivamente com diversos instrumentos internacionais, 
regionais, nacionais e locais para garantir o direito humano das pessoas a se alimentar. A seguir 
são elencados alguns desses foros e declarações em que o tema do DHAA foi discutido e suas 
principais contribuições.

É importante assinalar que a Declaração Universal dos Direito Humanos, o Pacto Internacional 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), o Comentário Geral nº 12 e as Diretrizes 
Voluntárias para o DHAA formam a base segundo a qual o governo brasileiro pauta sua atuação 
com vistas na plena realização desse direito. São esses documentos também que a sociedade 
civil constantemente se refere e se baseia nas suas ações e mesmo produzem seu próprio 
arcabouço legal.

Declaração Universal dos Direito Humanos (1948)

Adotada e proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos incorpora o direito à alimentação particularmente no 
artigo XXV, em que se afirma que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar 
a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação.

A Declaração se completou com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
de 1966; o Comentário Geral nº. 12 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e as 
Diretrizes Voluntárias em Apoio à Realização Progressiva do Direito a uma Alimentação Adequada 
no Contexto da Segurança Alimentar Nacional aprovadas em 2004 no âmbito da FAO. Todos 
comentados a seguir, complementando-se com outras conferências e convenções que marcam o 
DHAA no mundo e no Brasil.
 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966)

A elaboração do PIDESC foi iniciada em 1951 e o instrumento foi adotado pela Assembléia Geral 
da ONU em 1966. O artigo 11 do Pacto “... reconhece o direito de todos a um padrão de vida 
adequado (…) inclusive alimentação adequada” e “... o direito fundamental de todos de estar 
livre da fome…”. Também define o que é necessário para alcançar a realização do Direito Humano 
à Alimentação Adequada. Mas em 03 de janeiro de 1976, depois de se conseguir um número 
mínimo de 35 ratificações necessárias para o início de sua vigência é que o Pacto entra em vigor. 
Com a ratificação um Estado passa a ser denominado Estado Parte, com obrigações de:

a) adotar medidas para a realização progressiva dos direitos contidos no PIDESC;

b) informar periodicamente às Nações Unidas o progresso obtido na realização progressiva dos 
direitos previstos no Pacto.

O Brasil aderiu ao Pacto em 24 de janeiro de 1992, sendo incorporado à legislação nacional pelo 
Decreto nº 591 de 6 de julho de 1992.

Comentário Geral nº 12 do Comitê de Direitos Econômicos, Socais e Culturais (1999)

Em 1999 foi elaborado pela ONU o Comentário Geral nº 12 sobre o Direito Humano à Alimentação 
Adequada, que interpreta o artigo 11 do PIDESC. O Comentário define o Direito Humano à 
Alimentação Adequada que se realiza “... quando cada homem, mulher e criança, sozinho ou em 
companhia de outros, tem acesso fisco e econômico, ininterruptamente, à alimentação adequada 
ou aos meios para sua obtenção”.

3. CONCEITO E MARCO LEGAL INTERNACIONAL DO DHAA

O enfoque de Segurança Alimentar e Nutricional desenvolvido no Brasil atribui a essa noção o 
estatuto de um objetivo de política pública, estratégico e permanente, característica que a coloca 
entre as categorias nucleares para a formulação das opções de desenvolvimento de um país. Ela 
reúne as dimensões alimentar e nutricional, bem como associa as dimensões inseparáveis da 
disponibilidade de bens (food security) e da qualidade desses bens (food safety).

A principal lei nacional para o setor, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional  (LOSAN), 
estabelece a SAN como subordinada a dois princípios: do Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA) e da Soberania Alimentar. Isso significa que tais princípios devem orientar a definição das 
estratégias de desenvolvimento do País, bem como a formulação das políticas públicas no tocante 
aos seus objetivos, modos de implementação e instrumentos de monitoramento e controle social 
(consultar capítulo 4).

Já a soberania alimentar diz respeito ao direito dos povos de definir suas próprias políticas e 
estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos. Essa referência vem sendo 
utilizada na promoção de modelos sustentáveis que promovam a produção de base familiar, na 
aproximação da produção e do consumo de alimentos e na valorização da diversidade de hábitos 
alimentares.

A vinculação aos princípios do direito humano à alimentação adequada e da soberania alimentar, 
assim como a intersetorialidade das ações e programas públicos e a participação social, são 
características que diferenciam esse enfoque dos usos correntes da ‘segurança alimentar’ por 
muitos governos, organismos internacionais e representações empresariais.

No que se refere particularmente ao DHAA discussão no País deve muito ao contexto internacional, 
como comentado a seguir.

3.1. Conceito e princípios

A expressão Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) tem sua origem no Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). Em 2002, o Relator Especial 
da ONU para o direito à alimentação definiu esse direito de forma a incluir todos os elementos 

A segurança alimentar e nutricional consiste na 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.

Art. 3º, LOSAN (2006)

normativos explicados em detalhes pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 
ONU (em seu Comentário Geral nº 12), segundo o qual: “... O direito à alimentação adequada se 
realiza quando todo homem, mulher e criança, sozinho ou em comunidade com outros, tem acesso 
físico e econômico, ininterruptamente, a uma alimentação adequada ou aos meios necessários 
para sua obtenção”.

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) reconhece o direito a 
um padrão de vida adequado, inclusive à alimentação adequada, bem como o direito fundamental 
de estar livre da fome. Conforme os tratados internacionais de direitos humanos, existem duas 
dimensões indivisíveis do DHAA: a) o direito de estar livre da fome e da má nutrição, e b) o direito 
à alimentação adequada.

O DHAA começa pela luta contra a fome, mas caso se limite a isso, esse direito não estará 
sendo plenamente realizado. Os seres humanos necessitam de muito mais do que atender suas 
necessidades de energia ou de ter uma alimentação nutricionalmente equilibrada. Na realidade, 
o direito à alimentação não deve - e não pode - ser interpretado em um sentido estrito ou 
restritivo, ou seja, que o condiciona ou o considera como “recomendações mínimas de energia 
ou nutrientes”. A alimentação para o ser humano deve ser entendida como um processo de 
transformação da natureza em gente, saudável e cidadã. Como já ensinava Josué de Castro, 
a alimentação está relacionada com a política, com as escolhas de desenvolvimento, com a 
organização da sociedade e as desigualdades que a estruturam.

É importante compreender os principais elementos constitutivos na definição do DHAA. 

A disponibilidade de alimentos pode ocorrer de várias formas, diretamente, a partir de terras 
produtivas (agricultura, criação de animais, cultivo de frutas) e de outros recursos naturais como 
pesca, caça, coleta de alimentos ou a partir de alimentos comprados na rede de comércio local 
ou ainda obtidos através de ações de provimento como, por exemplo, entrega de cestas básicas.

Os alimentos disponíveis também devem ser adequados. O consumo apropriado de padrões 
alimentares, inclusive o aleitamento materno, é essencial para o alcance do bem-estar nutricional. 
Além disso, os alimentos não devem conter substâncias adversas em níveis superiores àqueles 
estabelecidos por padrões internacionais e pela legislação nacional. Estas substâncias são 

O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas de ter acesso 
regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras, a alimentos 
seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às 
tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões 
física e mental, individual e coletiva (Jean Ziegler, Relator Especial das Nações Unidas para o Direito 
Humano à Alimentação).

Jean Ziegler, Ex-Relator Especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação
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se ativamente na promoção desse direito. O objetivo 7.4 do Plano de Ação, resultado da Cúpula, 
convidou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a definir o artigo 11 
do PIDESC e a propor formas para a realização do DHAA, levando em conta a possibilidade da 
formulação de diretrizes voluntárias.

Cúpula do Milênio (2000)

A Declaração do Milênio das Nações Unidas, aprovada na Cúpula do Milênio realizada em Nova 
York, definiu objetivos concretos para o desenvolvimento, que devem ser alcançados até 2015. O 
documento incluiu na pauta internacional de prioridades temas fundamentais de direitos humanos 
sob a perspectiva do desenvolvimento, especialmente direitos econômicos, sociais e culturais, 
como o DHAA. As prioridades da Declaração do Milênio e do PIDESC se reforçam mutuamente, 
suas abordagens são compatíveis e complementares (IPEA, 2007). 

A Declaração incorpora os Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o primeiro trata 
justamente de erradicar a extrema pobreza e a fome, reduzindo pela metade até 2015 a proporção 
da população com renda inferior a um dólar por dia e a proporção da população que sofre de 
fome. No Brasil, a meta acordada pelo governo foi de não só reduzir como também erradicar a 
fome até 2015 (BRASIL. IPEA, SPI, 2007).

Cúpula Mundial da Alimentação: Cinco anos depois (2002) 

Em 2002 foram realizados vários eventos sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada, 
em preparação para a Cúpula Mundial da Alimentação: cinco anos depois, realizada em Roma, 
em 2002. Naquela ocasião, a promoção e implementação do Direito Humano à Alimentação 
Adequada foram integralmente reconhecidas como obrigação dos Estados. Negociações antes e 
durante a Cúpula resultaram no consenso da necessidade de se elaborar Diretrizes Voluntárias 
em apoio à realização do DHAA no contexto da segurança alimentar nos países.

Conferência de Alto Nível sobre a Segurança Alimentar Mundial:  
os desafios das mudanças climáticas e da bioenergia (2008)

A Cúpula concluiu com a adoção por aclamação de uma declaração sobre o estado da segurança 
alimentar e nutricional frente aos desafios da crise dos alimentos, crise financeira e mudanças 
climáticas. Pede-se prioridade aos setores agrícola, florestal e pesqueiro. Também se faz um apelo 
a um diálogo internacional coerente, eficaz e orientado a resultados sobre os biocombustíveis, no 
contexto das necessidades em matéria de segurança alimentar e desenvolvimento sustentável. A 
conferência estabelece o tripé segurança alimentar, segurança energética e mudanças climáticas. 

No que se refere estritamente à sociedade civil pode-se mencionar a Declaração de Quito sobre 
a Exigibilidade e Realização dos DESC na América Latina, assinada pelas Redes, ONGs de Direitos 

Esclarecer o conteúdo do direito à alimentação adequada e do direito fundamental de todos de 
estarem livres da fome, como afirmado no PIDESC e em outros instrumentos internacionais e 
regionais, e prestar atenção particular à implementação e realização integral e progressiva deste 
direito, como meio para alcançar a segurança alimentar para todos.

Plano de Ação, Objetivo 7.4. Roma: FAO, 1996.

Humanos, de Promoção e Desenvolvimento, Organizações Sindicais, de Povos Indígenas e de 
Defesa dos Direitos da Mulher. Declaração que partiu do encontro na cidade de Quito, Equador, 
em julho de 1998. Vale mencionar também a declaração final do Fórum Mundial sobre Soberania 
Alimentar, ocorrida em Havana em 2001, que define esse princípio para as políticas públicas no 
setor de segurança alimentar e nutricional.

Entre os dias 16 e 18 de novembro de 2009, se realizou em Roma a Cúpula Mundial sobre Segurança 
Alimentar e Nutricional. O documento base, intitulado “Contribución de la Secretaría para Definir 
los Objetivos y Posibles Decisiones de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria” pede 
a erradicação completa da fome até 2025 e que se assegure alimentos suficientes, inócuos e 
nutritivos para uma crescente população mundial (estimada em 9,2 bilhões de pessoas em 
2025). O documento também se refere à reforma do Comitê de Segurança Alimentar da FAO. O 
Governo Brasileiro, várias organizações sociais e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CONSEA) entendem necessária e oportuna a reforma desse organismo internacional. 
O entendimento é de credenciar o Comitê de Segurança Alimentar (e Nutricional) para se tornar o 
principal locus da ONU para o debate e proposições relativas à segurança alimentar e nutricional, 
tanto em nível global quanto no apoio às iniciativas de cada país, com um funcionamento 
participativo que inclua a sociedade civil, à semelhança do que faz a experiência brasileira (ver 
CONSEA, 2009).

DIREITO À ALIMENTAÇÃO EM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS ESPECÍFICAS

de 1979, 
ratificada pelo Brasil em 1984, que garante à mulher assistência apropriada e uma nutrição 
adequada durante a gravidez e o aleitamento. 

de 1989, ratificada em 1990, que define a importância do 
direito à alimentação no combate a doenças e à desnutrição. 

Convenção nº 169 da OIT, ratificada em 2003, representa um avanço no reconhecimento do direito 
à diferença e a participação livre e informada de todos os povos e comunidades tradicionais.

4. INSTITUCIONALIDADE E MARCO LEGAL NACIONAL DO DHAA

O conceito de DHAA e sua aplicação no Brasil é algo muito recente, fruto de uma construção 
social e histórica internacional, como se viu no capítulo anterior, mas também nacional, como 
será brevemente apresentado a seguir.

4.1. Antecedentes

O ano de 1909 representa um marco nas políticas públicas de alimentação e na sua 
institucionalidade, pois se constitui o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 
a mais antiga instituição federal com atuação no semi-árido nordestino10, historicamente 
uma região marcada pelo problema da fome. Outro marco se dá em 1917 quando o setor do 
abastecimento sofre a intervenção do poder público por meio da criação do Comissariado de 
Alimentação Pública11.

A discussão sobre as políticas públicas de combate à fome toma corpo mesmo nos anos 1920, 
quando higienistas, médicos e outros profissionais iniciaram um debate sistemático sobre diversos 
aspectos da alimentação. Em 1923, especialistas dessas áreas reuniam-se no Rio de Janeiro durante 
o I Congresso Brasileiro de Higiene, presidido por Carlos Chagas. A importância da alimentação em 
meio às discussões ocorridas nesse encontro denota que se tratava de um tópico constitutivo das 
preocupações da saúde pública naquele período.

O direito à alimentação não deve, portanto, ser interpretado em um sentido estrito ou restritivo, 
que o equaciona em termos de um pacote mínimo de calorias, proteínas e outros nutrientes 
específicos. Ele deve ser resolvido de maneira progressiva, mas não morosa e lenta. Os Estados 
têm a obrigação precípua de implementar as ações necessárias para mitigar e aliviar a fome, 
como estipulado no parágrafo 2 do artigo 11, mesmo em épocas de desastres naturais ou não (in: 
Relatoria Direitos Humanos à Alimentação, Água e Terra Rural, Flávio Valente, 2003).

A característica da progressividade não impede a exigibilidade do direito à alimentação. A 
exigibilidade compreende a possibilidade de existência prática desses direitos, representando o 
maior desafio da atualidade, justamente no que se refere a sua aplicação. Não faz sentido existir 
uma lei que não possa ser colocada em prática.
 
Diretrizes Voluntárias em Apoio à Realização Progressiva do Direito  
a uma Alimentação Adequada no Contexto da Segurança Alimentar Nacional (2004)

Em sua Sessão de 2002, o Conselho Executivo da FAO instituiu formalmente um Grupo de 
Trabalho Intergovernamental para elaborar um conjunto de Diretrizes Voluntárias sobre a 
realização progressiva do DHAA. Essa foi a primeira vez que esse direito foi substancialmente 
discutido entre governos e em detalhes no âmbito de um órgão da FAO, chegando a um acordo 
sobre o seu significado.

Vale ressaltar que o Governo Brasileiro participou ativamente de todo esse trabalho. A Relatoria 
Nacional para os Direitos Humanos à Alimentação Adequada, Água e Terra Rural trouxe 
contribuições relevantes para elaboração das diretrizes.

O grupo concluiu seu trabalho em novembro de 2004, quando as Diretrizes Voluntárias em Apoio 
à Realização Progressiva do Direito a uma Alimentação Adequada no Contexto da Segurança 
Alimentar Nacional foram adotadas. O trabalho mostrou que a realização dos direitos humanos 
é fundamental para a efetividade de programas e políticas de diversas áreas como economia, 
comércio, educação, alimentação e nutrição. As Diretrizes, embora voluntárias, se baseiem na 
lei internacional e fornecem orientação sobre a implementação de obrigações já existentes. 
As diretrizes destinam-se a todos os Estados, partes ou não do PIDESC, inclusive países em 
desenvolvimento e os desenvolvidos.

Além do sistema ONU o Brasil também é parte do sistema da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Convenção Americana de Direitos Humanos (1969)

A Convenção ou o Pacto de São José da Costa Rica, adotada e aberta à assinatura na Conferência 
Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de 
novembro de 1969 foi ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. A Convenção estabelece a 
obrigação para os Estados parte do desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais 
e culturais contidos na Carta da Organização dos Estados Americanos, na medida dos recursos 
disponíveis, por via legislativa ou outros meios apropriados. Nesse sentido o Brasil reconhece 
como obrigatória de pleno direito a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
sobre todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos.

Há também o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos na área de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1988, ou simplesmente “Protocolo de São Salvador”, 

que se refere no artigo 12 à alimentação e nutrição adequadas, com fornecimento e distribuição 
de alimentos e o artigo 17, à proteção dos idosos e seu direito à alimentação.

Conferência Mundial da Alimentação (1974)

Em 1974 é realizada a Conferência Mundial da Alimentação, com participação brasileira, que 
tem como resultado a Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e da Desnutrição. Os 
participantes se comprometeram a erradicar a fome no espaço de dez anos, o que não veio a se 
concretizar.

Nos anos 1980 uma importante contribuição veio de Asbjorn Eide, Relator Especial da 
Subcomissão de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos. Seu estudo sobre o conteúdo do 
artigo 11 do PIDESC foi publicado em 1987. O trabalho de Eide foi o primeiro esforço da ONU 
para dar significado e detalhamento ao conteúdo do artigo 11 sobre o DHAA. O seu trabalho 
também propiciou o entendimento, em particular, do significado das obrigações dos Estados que 
ratificaram o PIDESC. Ele explicou os níveis de obrigações, isto é, respeitar, proteger, promover e 
prover os DHESC (consultar capítulo 5).
 
Conferência Internacional sobre Nutrição (1992)

Nessa conferência, ocorrida em Roma com a presença de 159 países mais os líderes da Comunidade 
Européia, aprovou-se a Declaração Mundial sobre Nutrição. Os participantes proclamaram que o 
acesso garantido a uma alimentação nutricionalmente adequada e inócua é essencial, tanto para 
o bem estar individual como para o desenvolvimento social e econômico nacional. A Declaração 
estabeleceu que a fome e a má nutrição são inaceitáveis em um mundo que possui conhecimentos 
e os recursos necessários para acabar com a fome.

Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (1993)

Foi realizada em Viena a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos que tem como resultado 
a Declaração de Viena, que retomou os princípios básicos da Declaração Universal e de outros 
instrumentos internacionais de proteção de direitos, sendo, na ocasião, reafirmado que os 
direitos humanos são universais, indivisíveis, inalienáveis, interdependentes e inter-relacionados 
em sua realização.

Cúpula Mundial da Alimentação (1996)

A Cúpula Mundial da Alimentação realizada em 1996 na cidade de Roma, sede da FAO, teve 
grandes repercussões para o DHAA. A partir da realização dessa Cúpula a FAO passou a envolver-

Cada homem, mulher e criança tem o direito inalienável de estar livre da fome e da desnutrição 
a fim de manter e desenvolver plenamente suas faculdades físicas e mentais. A sociedade 
hoje já dispõe de recursos suficientes, capacidade organizacional e de tecnologia, portanto, a 
competência para alcançar esse objetivo. Assim, a erradicação da fome é um objetivo comum de 
todos os países da comunidade internacional, especialmente dos países desenvolvidos e outros 
em posição de ajudar.

 FAO, Relatório da Conferência Mundial da Alimentação, 1974.
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Nas décadas de 1970 e 1980 o Governo Federal contava com um conjunto de vários programas de 
alimentação, nutrição e abastecimento que foram sendo implementados ao longo dos anos, muitos 
deles, superpostos. Assim é que o Governo Federal chegou ao final da década de 80 operando 12 
programas de alimentação e nutrição. Somente para o grupo materno infantil havia 4 programas 
diferentes de distribuição gratuita de alimentos, além do programa de merenda escolar. Esses 
programas eram operados pelo INAN e por mais três instituições do Governo Federal: Legião 
Brasileira de Assistência (LBA), Secretaria Especial de Habitação e Ação Comunitária (SEHAC) e 
Fundação de Assistência ao Estudante – FAE (PELIANO, 2001). Não existindo mais nenhum desses 
órgãos atualmente.

Em que pese a rica experiência brasileira em programas de alimentação, as avaliações sobre o seu 
desempenho até os anos 1980 não foram muito favoráveis, destacando-se as seguintes aspectos:  

(1) os programas, sobretudo os de distribuição gratuita de alimentos, não foram devidamente 
focalizados na faixa etária prioritária, nos grupos de menor poder aquisitivo e nas regiões 
menos desenvolvidas;

(2) os recursos financeiros, ainda que gradativamente ampliados, foram insuficientes e aquém 
do necessário, até mesmo para atender às metas estabelecidas oficialmente. Em 1989, os 
12 programas existentes absorveram cerca de US$ 1 bilhão (PELIANO e BEGHIN, 1994);

(3) os programas apresentaram descontinuidade no atendimento, inviabilizando a cobertura 
do déficit alimentar e nutricional dos grupos atendidos. Segundo a Pesquisa Nacional de 
Saúde e Nutrição  (PNSN), cerca de 27% das crianças menores de 7 anos e 35% das gestantes 
e nutrizes inscritas nos programas de alimentação não haviam recebido os benefícios no 
mês anterior à realização da Pesquisa (PELIANO, 1992);

(4) as instituições encarregadas da gestão dos programas não obtiveram o apoio político 
necessário para o cumprimento de suas atribuições e nem foram devidamente aparelhadas;

(5) os programas federais estiveram excessivamente centralizados, observando-se a ausência 
de participação e controle por parte das comunidades atendidas;

(6) a superposição das ações se deu em paralelo à falta de uma efetiva coordenação das ações, 
e o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), órgão encarregado de tal tarefa, 
não recebeu do governo o respaldo necessário para exercê-la (PELIANO, 2001).

4.2. O enfoque da Segurança Alimentar e Nutricional

O Sistema e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional como vêm sendo trabalhados 
hoje tiveram seu início em dois eventos ocorridos em meados da década de 1980, um mais 
técnico e outro político. Primeiro, a elaboração do documento Segurança Alimentar – proposta 
de uma política de combate à fome no âmbito do Ministério da Agricultura, em 1985, que deu 
mais ênfase às dimensões social e econômica. Segundo, a mobilização da sociedade civil que 
levou a realização da I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição (CNAN), em 1986, cujas 
proposições levaram, entre outras, à introdução do qualificativo nutricional à noção de segurança 
alimentar e da alimentação como um direito (MALUF, 2007).

Na década de 1980 se observa a proliferação de novas organizações da sociedade civil (associações 
de bairro, movimentos sociais, organizações não governamentais etc.) que foram incorporados 
à nova Constituição Federal (1988) como componente das políticas públicas que se tornaram 
descentralizadas, como saúde e assistência social, de interesse direto para a segurança alimentar 
e nutricional. Nessa época, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) era um 
órgão eminente na esfera federal, coordenando a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
e interagindo com os Ministérios da Agricultura e órgãos de abastecimento, Educação, Trabalho, 
Previdência e ainda com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN), 
órgão mais próximo do Presidente da República.

Ao longo da década de 1990, a hegemonia neoliberal levou a retrocessos nas políticas sociais 
e em boa parte dos programas de alimentação e nutrição sobrando apenas o Programa de 
Alimentação Escolar (atualmente Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE) e o 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Foi o fim de importantes instituições, como a 
Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) e o Instituto Nacional de 
Alimentação e Nutrição (INAN)  extinto em 1997.

Frente a esse retrocesso surgiu, uma vez mais, a mobilização social como indutor do enfrentamento 
da fome, com uma grande campanha nacional “contra a fome e a miséria e pela vida”, liderada por 
Herbert de Souza, o Betinho14. A apropriação, por este movimento, da proposta de uma política 
nacional de segurança alimentar e nutricional15, consagrou o tema como referência na agenda 
política nacional. Daí no governo Itamar Franco (1993/94), a questão adquire nova dimensão. 
Impulsionada por essa mobilização nacional, com uma participação social intensa, foi assumido 
definitivamente o enfoque da segurança alimentar e nutricional no País (PELIANO, 2001).

A primeira iniciativa nesse sentido foi a publicação do “Mapa da Fome: Subsídios à Formulação 
de uma Política de Segurança Alimentar” que demonstrou um número alarmante de 32 milhões 
de pessoas que passavam fome na época (PELIANO, 1993). Outra iniciativa foi a elaboração do 
“Plano de Combate à Fome e à Miséria – Princípios, Prioridades e Mapa das Ações do Governo”, 
no qual todos os Ministérios apresentaram seus compromissos de ação. As empresas públicas, 
com a participação ativa de seus funcionários, se organizaram no Comitê de Entidades Públicas 
no Combate à Fome e Pela Vida (COEP), com o objetivo de ampliar suas ações de caráter social, 
instituição atuante até hoje.

Institucionalmente, o então Presidente Itamar Franco cria o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar (CONSEA) em abril de 1993. O Conselho tinha caráter consultivo e era vinculado 
à Presidência da República, do qual participavam representantes do governo e da sociedade 
civil16. A experiência de políticas públicas em SAN no governo Itamar consistiu em ações 
estimuladas sob a égide do CONSEA, as quais podem ser resumidas em cinco grandes blocos: 
1) racionalização e melhoria do desempenho dos programas institucionais de alimentação 
e nutrição; descentralização da alimentação escolar; ampliação e divulgação do Programa de 
Alimentação do Trabalhador; implementação de um programa de combate à desnutrição infantil; 
e distribuição de estoques públicos de alimentos a populações carentes ou vítimas da seca; 2) 
apoio ao programa de assentamento de trabalhadores rurais; 3) apoio à geração de emprego 

14 Juntamente com Josué de Castro são os patronos do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA.
15  Elaborada pelo Governo Paralelo recém instituído com o objetivo de apresentar propostas nas várias áreas de governo, sendo 
então liderado pelo atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
16 Integravam o Conselho os Ministros das pastas da Justiça, Educação, Cultura, Fazenda, Saúde, Agricultura, Trabalho, Bem-
Estar Social e Planejamento, e ainda o Secretário-Geral da Presidência da República. Da parte da sociedade foram escolhidos 21 
representantes, dos quais 19 indicados pela Ação da Cidadania.

A grande dificuldade dessas primeiras instituições para atuarem era a falta de dados e informações 
sobre as condições alimentares da população brasileira. Os primeiros inquéritos alimentares e 
nutricionais no País foram nos anos 1930. O pioneiro, realizado na cidade de Recife em 1932 
e coordenado por Josué de Castro, visava especialmente conhecer as condições de vida do 
operário urbano, identificar sua dieta alimentar básica, apurar os níveis salariais e a distribuição 
proporcional de seus gastos. Os resultados evidenciaram que o operário no Recife despendia mais 
de 70% de seus ganhos com alimentação e mesmo gastando tudo com isso não chegava a 2.000 
calorias12. Logo foram realizados estudos semelhantes em São Paulo e Rio de Janeiro, sob os 
auspícios do Departamento Nacional de Saúde (antigo Ministério da Saúde) e partindo desses 
inquéritos o governo de Getúlio Vargas institucionalizou o salário mínimo no Brasil em 1940, 
estreitando definitivamente a relação alimentação e renda.

Foi no âmbito do Ministério do Trabalho, (na época também da Indústria e Comércio), com a 
criação, em 1939, do Serviço Central de Alimentação no Instituto de Aposentadoria e Pensão 
dos Industriários (IAPI) que se lançou a base da política de alimentação implementada no País, 
centrada no binômio alimentação/educação. No ano seguinte este Serviço Central foi substituído 
pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) que tinha por objetivo melhorar a 
alimentação do trabalhador, representando as origens do atual Programa de Alimentação do 

10 De 1909 até 1959 foi, praticamente, a única agência governamental federal responsável pelo socorro às populações flageladas 
pelas secas que assolam a região.
11 O governo de Venceslau Brás (1914 a 1918) resolve criar o comissariado para regular o mercado de gêneros alimentícios, 
conturbado devido à I Guerra Mundial. O órgão tinha a finalidade de controlar os estoques e tabelar os preços dos gêneros alimentícios 
(COUTINHO, 1988). No entanto, a atitude gerou a insatisfação dos setores ruralistas e foi extinto em 1918.
12 As Condições de Vida das Classes Operárias do Recife, publicado e, 1935 no livro Alimentação e Raça, foi construído por uma 
metodologia que cobriu abrangeu 500 famílias residentes em núcleos operários, três bairros da capital pernambucana: Santo Amaro, 
Encruzilhada e Torre (NASCIMENTO, 2002).

Trabalhador (PAT). Das atividades desenvolvidas pelo SAPS originaram-se muitos dos programas 
de assistência alimentar vigentes nos dias atuais. Dentre eles cabe destacar a criação de 
restaurantes populares, o fornecimento de uma refeição matinal para os filhos dos trabalhadores 
(embrião da merenda escolar) e os cursos para visitadores e auxiliares técnicos de alimentação, 
no âmbito da educação alimentar (PELIANO, 2001).

O comando da política de alimentação se transferiu no pós-guerra para a Comissão Nacional de 
Alimentação (CNA), criada no âmbito do Ministério da Saúde. A CNA foi substituída pelo Instituto 
Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) em 1972, que por sua vez foi extinto em 1997. Coube 
assim, ao setor saúde, por meio da CNA, a elaboração e aprovação, no início dos anos 50, do 
Primeiro Plano Nacional de Alimentação e Nutrição no Brasil. 

Em 1952, foi elaborado o plano Conjuntura Alimentar e Problemas de Nutrição no Brasil 
abrangendo inquéritos nutricionais, expansão da merenda escolar, assistência alimentar a 
adolescentes, programas regionais, enriquecimento de alimentos básicos, apoio à indústria de 
alimentos. Deste projeto ambicioso sobreviveu apenas a Campanha Nacional da Merenda Escolar 
a partir de 1955, mais antigo programa de alimentação do Brasil, atualmente Programa Nacional 
de Alimentação Escolar do Ministério da Educação.

Quando se analisa os diversos Planos e Programas elaborados desde então, Peliano (2001) verifica 
que o foco central de atuação inicialmente foi a educação alimentar, no pressuposto de que a 
desnutrição poderia ser significativamente reduzida através da difusão do conhecimento, das 
regras básicas de uma alimentação adequada.

Nos anos 1950 se observa também uma maior preocupação do Estado com a distribuição e o 
abastecimento do País, “pela primeira vez são tomadas medidas de intervenção direta no 
abastecimento em tempos de paz” (BELIK, GRAZIANO DA SILVA e TAKAGI, 2001). Era a origem da 
atual Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

A partir da década de 60, a atenção voltou-se para o enriquecimento de produtos alimentícios 
e o apoio às indústrias de alimentos especialmente formulados, de alto valor nutricional, com 
base na suposição de que a dieta básica da população necessitava ser reforçada em termos de 
seu valor protéico. Tal suposição foi contestada pelo Estudo Nacional de Despesas Familiares 
(ENDEF), que identificou na alimentação do brasileiro a predominância de um déficit calórico. 
Em 1974/75 o estudo apontava 67% da população com um consumo energético inferior às 
necessidades nutricionais mínimas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Isto é, o brasileiro não comia mal, comia pouco.

alimentares e o apoio aos pequenos produtores rurais, com vistas à elevação da renda do setor 

nacional, renova sua discussão no Brasil na crise mundial da oferta de alimentos13 entre 1972 e 

(INAN), órgão ligado ao Ministério da Saúde, que implantou diversas ações para combater à fome, 
como foi o caso do I Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN) e do II PRONAN. O 

13 Em um primeiro momento, as formulações enfatizavam os problemas de disponibilidade agregada de alimentos, particularmente 
os grãos básicos. No segundo, a superação da crise leva a uma situação de sobre-oferta e de formação de grandes estoques.
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Relatoria Especial sobre o Direito Humano à Alimentação foi apoiada pelo Brasil e atendeu a 
manifestações da sociedade civil brasileira e internacional.

Em 2003, logo nos primeiros dias do Governo Lula, é criado um ministério inédito com o objetivo 
de enfrentar a fome, o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome 
(MESA), responsável pela condução do então Projeto para Programa Fome Zero. 

Nacional de SAN do atual Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no qual 
foram reunidas as ações de assistência social e os programas de transferência de renda, como o 
Bolsa Família20

Zero, englobando um conjunto diverso e complexo de ações executadas não só pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome como por outros ministérios (ver Anexo I).

A partir de 2003 também o Governo Lula retoma a experiência do CONSEA, ressurgindo com 
maior abrangência inter-ministerial e localizado na Presidência da República, tendo participação 
majoritária da sociedade civil e sendo presidido por um de seus representantes. É dele que se 
inicia a implementação de uma série de programas e ações do Governo Federal voltadas para 
a Segurança Alimentar e Nutricional, incorporando o DHAA como princípio de suas políticas 
quando em setembro de 2004, o CONSEA aprova a criação da Comissão Permanente de DHAA 
com o mandato de analisar programas e políticas públicas sob a perspectiva desse direito.

Ao lado disso, realizaram-se processos democráticos que se iniciam no nível local e culminam em 
grandes conferências nacionais. Com o CONSEA é retomada a seqüência do ciclo de conferências, 
promovendo a II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em março de 2004, 
que elegeu como patronos Josué de Castro e Betinho. Nela é definida a Segurança Alimentar 
e Nutricional incorporada pela principal lei do setor, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional (LOSAN), que foi uma proposta da própria Conferência.

Em 2007 ocorre a III Conferência Nacional de SAN desta vez em Fortaleza, que trouxe como 
resultado diretrizes e prioridades para a construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional e para a formulação e implementação da Política Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional, conforme prevê a LOSAN.

Vale citar ainda a criação, em maio de 2005, dentro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, a Comissão Especial de Monitoramento de Violações do Direito Humano à Alimentação 
Adequada para recebimento e investigação de violações ao DHAA. Uma comissão que ainda 
padece de maior articulação com a sociedade civil, de um orçamento voltado para ações de visita 
e monitoramento a esse direito.

4.4. Marco Legal Nacional 

alimentação, entre outros por meio da Lei Orgânica sobre Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), 
a nova lei sobre Alimentação Escolar (Nº 11.947) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).  

20 O Bolsa Família unificou os programas Bolsa-Escola do Ministério da Educação, o Vale-Gás do Ministério de Minas e Energia, o 
Bolsa-Alimentação do Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA) ou Cartão Alimentação do MESA.

Em 3 de fevereiro de 2010, após uma espera de 7 anos, o Congresso Brasileiro aprova finalmente 
o Projeto de Emenda Constitucional N° 047/2003, por meio do qual é incorporado o Direito 
à Alimentação como um direito fundamental na Constituição Nacional. Este direito é incluído 
especificamente em seu Artigo 6, que já contemplava outros direitos sociais. É estabelecido 
o seguinte: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados na forma desta Constituição“. 

Em se tratando de uma emenda constitucional, ela teve de passar por um longo processo de 
debates em várias comissões para ser aprovado nas duas câmaras do Congresso. A causa foi 
fortemente impulsionada e apoiada por organizações da sociedade civil, que recolheram mais de 
50.000 assinaturas em todo o país. Ao ter dado o estatus constitucional ao direito à alimentação, 
o Projeto de Emenda Constitucional segue a linha destas políticas que tem contribuído para a 
implementação deste direito e para a redução da pobreza no país, conforme diversos instrumentos 
internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. 

A incorporação tem, acima de tudo, um enorme valor jurídico e político para a realização do 
direito à alimentação no Brasil, dado que coloca este direito humano por cima de mudanças no 
Governo e reafirma a obrigação do Estado brasileiro de respeitar, proteger e realizar o direito 
humano a uma alimentação adequada. Sob este marco é previsto que durante o presente ano 
(2010) o Presidente Lula envie ao Congresso um conjunto de leis para tornar permanentes os 
programas sociais implementados em seu governo como a Bolsa Família, que entrega dinheiro 
entre pessoas pobres, e a distribuição gratuita de leite. 

Anteriormente, em setembro de 2006 é promulgada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional (LOSAN) N°11.346, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN) com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada (ver anexo III).

A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional foi elaborada em 2005 a partir da atuação do 
CONSEA e com ampla participação de representantes do governo e da sociedade civil. 

A obrigação do Estado Brasileiro de proteger e promover o direito humano à alimentação 
adequada está também prevista em outras leis infra-constitucionais vigentes:

Art. 2º. A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da 
pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, 
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e 
garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

§ 2º. É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e 
avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos 
para sua exigibilidade (Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional).

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 2006

e de renda; 4) mobilização de ações em prol da criança e do adolescente; e 5) organização da I 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar (ICNSA), realizada em junho de 1994 em Brasília 
(IPEA, SEDH, MRE, 2002).

De toda forma, algumas limitações foram observadas, na medida em que não se conseguiu obter, 
no âmbito governamental, a efetivação de políticas que de fato tornassem a segurança alimentar e 
nutricional um objetivo estratégico. Em 1995, o CONSEA foi substituído pelo Conselho do Programa 
Comunidade Solidária, órgão consultivo da Presidência da República integrado por dez ministros 
de Estado, pela Secretária Executiva do Comunidade Solidária (Ruth Cardoso, Primeira-Dama) e 
por 21 representantes da sociedade civil, sendo seus membros nomeados pelo presidente então 
Presidente da República, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso.

O novo Conselho reorientou o foco da segurança alimentar e nutricional para o do combate à 
pobreza. As ações na área da alimentação, nutrição e abastecimento passaram a ser associadas a 
outras ações (habitação e saneamento, reforço da merenda escolar, saúde do escolar, combate à 
mortalidade infantil, saúde da família, vacinação, apoio à agricultura familiar e geração de renda). 
Eram um conjunto de 16 programas que fizeram parte da chamada Agenda Básica. O principal 
objetivo da estratégia, implementada pela Secretaria Executiva do Comunidade Solitária era 
enfrentar a fome e a pobreza no âmbito de um plano de estabilização monetária e a partir de um 
conjunto de ações articuladas e de promoção de parcerias entre Estado e sociedade (IPEA, SEDH, 
MRE, 2002).

Em parceria com a FAO, o Comunidade Solidária estabeleceu um Comitê Técnico Interministerial, 
com a participação da sociedade civil, que elaborou o documento brasileiro para a Cúpula 
Mundial de Alimentação (Roma, 1996). No retorno de Roma foi atribuída à Secretaria Executiva 
do Comunidade Solidária a tarefa de ser o ponto focal de monitoramento dos objetivos da Cúpula 
Mundial de Alimentação.

Em 1998 vale lembrar a criação do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional 
(FBSAN)17 e os processos estaduais e municipais de constituição de políticas públicas voltadas 
especificamente para a questão da fome. O fórum surgiu da necessidade de implementar políticas 
públicas de combate à fome nos governos estaduais eleitos naquele ano, em parceria com a 
sociedade civil, aproveitando a experiência do extinto CONSEA.

Esse fórum insere-se em redes mundiais de segurança alimentar e a atuação dessas redes teve 
papel relevante, por exemplo, na inclusão de um item específico – item 7.4, Direito Humano à 
Alimentação – no Plano de Ação da Cúpula Mundial de Alimentação e na subseqüente promoção, 
por parte do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, de uma definição mais 
precisa do conteúdo do direito humano à alimentação adequada (vide Comentário Geral nº 12). 
A atuação das ONGs também foi importante para a nomeação, por parte da Divisão da Comissão 
de Direitos Humanos da ONU, de um relator especial para essa matéria específica (BRASIL. IPEA, 
SEDH, MRE, 2002).

A partir de 1999, quando se inicia o segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
o Comunidade Solidária sofreu alterações: suas atribuições originais de coordenar e de integrar 
ações de combate à pobreza em áreas de extrema vulnerabilidade social foram transferidas 
para outra instância, o Projeto Alvorada. À Comunidade Solidária coube a missão de induzir 

17 Hoje Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN).

experiências de desenvolvimento local integrado e sustentável e de promover iniciativas de 
parceria entre Estado e sociedade.

Note-se ainda que, em 1999, após amplo processo de consulta a instituições governamentais 
e não governamentais, o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN), na qual a alimentação é explicitamente entendida como direito humano básico. 
Se a PNAN não abarca todos os componentes de uma política nacional voltada para a garantia da 
alimentação e da nutrição adequadas para a população, procura definir a contribuição setorial 
da saúde nesse desafio.

Por fim, é preciso destacar o processo de revisão do Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH). Com efeito, lançado em maio de 1996, esse programa inscreveu o tema dos direitos 
humanos no rol das políticas públicas do Governo Federal e estimulou a adoção de uma série de 
medidas destinadas a garantir o usufruto desses direitos por todas as camadas da população. 
Sem descuidar do princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, o Programa deu prioridade 
aos direitos civis e políticos. Assim mesmo, propôs inúmeras iniciativas relativas à promoção dos 
direitos sociais de grupos vulneráveis, como, por exemplo, as mulheres e as crianças. 

O Decreto nº 2.193, de 7 de abril de 1997, criou a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos 
(SNDH), na estrutura do Ministério da Justiça, em substituição à Secretaria dos Direitos da 
Cidadania (SDC). Em janeiro de 1999, a SNDH foi transformada em Secretaria de Estado dos 
Direitos Humanos (SEDH), com importante inserção no setor de SAN no Brasil e existente até 
hoje, inclusive com um terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos a ser lançado ainda este ano.

4.3. O Fome Zero

Já em outubro de 2001, um ano antes da eleição presidencial, é apresentado ao debate público 
o Projeto Fome Zero. Elaborado pela ONG Instituto de Cidadania, coordenado pelo professor 
José Graziano da Silva, o Projeto propunha a conjugação entre as chamadas políticas estruturais 
(distribuição de renda, geração de empregos, reforma agrária) e as intervenções de ordem 
emergencial (como a distribuição de cestas básicas). O projeto apontava também para a 
recomposição do CONSEA, que ocorre assim que o presidente eleito Luiz Inácio “Lula” da Silva 
tomou posse, em janeiro de 2003.

Ainda em 2001, visando preparar o documento do governo brasileiro para a reunião Cúpula 
Mundial de Alimentação – cinco anos depois o então Presidente da República nomeou o Comitê 
de Acompanhamento de Implementação do Plano de Ação da Cúpula Mundial de Alimentação, 
presidido pelo Ministério das Relações Exteriores e integrado por representantes do Executivo 
Federal e de instituições da sociedade civil18.

Em 2002 o Brasil recebe a visita do Relator Especial para o Direito Humano à Alimentação como 
parte da decisão do Governo Brasileiro, em 2001, de estender convite permanente (standing 
invitation) para as relatorias especiais, criadas pela Comissão de Direitos Humanos das Nações 
Unidas. Assim, o Brasil tornou-se o primeiro país a receber a visita do relator professor Jean 
Ziegler19. Vale lembrar que a criação, no ano de 2000, pela Comissão de Direitos Humanos da 

18 Decreto nº 3.982 de 2002, art. 2º.
19 O relatório foi apresentado oficialmente ao Brasil na Comissão de Direitos Humanos, em abril de 2003, com base na visita do 
relator ao País, de 1 a 18 de março de 2002.
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compras governamentais) de, pelo menos, R$ 600 milhões anuais (US$ 353 milhões) ou mais, 
caso as compras ultrapassem o mínimo de 30%.

4.5. Marco Legal e Institucionalidade nos Estados e no Distrito Federal

Nesse processo de institucionalização e legalidade do Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA) no Brasil é importante destacar o papel dos Estados, Distrito Federal e Municípios, entes 
federados de suma importância para se compreender o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SISAN).

Conforme dados recolhidos pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CONSEA), a situação dos Estados mais o Distrito Federal apresenta-se bastante promissora. 
Todos têm um órgão similar ao CONSEA Nacional e a maioria com a sociedade civil no cargo de 
presidente. São nove Estados (Amapá, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Paraná e Rio Grande do Sul) e o DF com lei sobre segurança alimentar e nutricional. São 14 
Estados (Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins) e o Distrito 
Federal com comissão de DHAA.

Em relação aos municípios a complexidade é ainda maior, são 5.564 municípios no Brasil. 
Atualmente mais de 700 cidades possuem conselhos municipais de segurança alimentar e 
nutricional, mas os dados ainda são incompletos.

Além dessas existem outras leis que se referem ao Direito Humano à Alimentação Adequada – 
DHAA inserido em contextos específicos, tais como o Código do Consumidor (Lei 8.078 de 1990); 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069 de 1990), que estabelece o direito humano 
à alimentação das crianças e adolescentes como prioridade absoluta; e o Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741 de 2003).

Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990): a alimentação é fator determinante para a saúde 
(art. 3º) e a direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete formular, avaliar e apoiar 
políticas de alimentação e nutrição (art. 16).

Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993): na lei vale destacar a garantia de 1 (um) 
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Possui 
sua institucionalidade própria, com conselho e um sistema descentralizado e participativo de 
assistência social no País, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Portaria nº. 710 de junho de 1999): sete são 
as diretrizes programáticas desta Política que tem como fio condutor o Direito Humano à 
Alimentação Adequada e a Segurança Alimentar e Nutricional (MS, 2003):

1. Estímulo a ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos;
2. Garantia da segurança e qualidade dos alimentos;
3. Monitoramento da situação alimentar e nutricional;
4. Promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis;
5. Prevenção e controle dos distúrbios e doenças nutricionais;
6. Promoção do desenvolvimento de linhas de investigação;
7. Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos em saúde e Nutrição.

 
Lei da Renda Básica de Cidadania (Lei Nº 10.835 de 2004, entrou em vigor em 2005): institui a 

renda básica de cidadania que corresponde a um mínimo necessário para todo brasileiro residente 
no País, e estrangeiros com mais de cinco anos de residência, viver dignamente, incluindo aí a 
alimentação. Como afirma no artigo 1º é um direito deles receberem, não importando a condição 
socioeconômica, um benefício monetário.

Lei da Agricultura Familiar (Lei nº 11.326 de 2006): estabelece as diretrizes para a formulação 
da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Além de 
estabelecer legalmente o conceito de agricultor(a) familiar, prevê a articulação de políticas da 
agricultura familiar com as políticas agrícolas e de reforma agrária. Representa uma reivindicação 
antiga dos movimentos sociais. 

Decreto nº 6.040 de 2007: estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 
Povos e Comunidades Tradicionais, incluindo a segurança alimentar e nutricional como direito 
dos povos tradicionais, quais sejam, quilombolas, diferentes povos indígenas, agroextrativistas, 
seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, pescadores artesanais, caiçaras, pantaneiros, ciganos, 
pomeranos, ribeirinhos, praieiros, sertanejos, açorianos, caatingueiros, entre outros que se 
tornaram visíveis aos olhos do Estado.

Lei da Alimentação Escolar (Lei nº 11.947 de junho de 2009): a lei inova ao estabelecer a 
alimentação escolar como um direito dos alunos da educação básica pública, além de criar um 
elo institucional entre a alimentação oferecida nas escolas públicas e a agricultura familiar da 
região em que elas se localizam. Do total dos recursos financeiros repassados pelo Governo 
Federal, no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente 
da agricultura familiar. Cabe salientar a intensa participação social havida na formulação do 
projeto que deu origem à Lei e nas negociações de conteúdo que precederam sua aprovação 
no Congresso Nacional. A agricultura familiar passa a contar com um mercado institucional (de 

TABELA 3 | Institucionalidade e legalidade do DHAA nos Estados e Distrito Federal, 2009

Estado
Conselho Estadual de SAN

Origem do Presidente Lei Estadual
Comissão 
de DHAA

Orgão similar 
à CAISAN

Acompanha 
Conseas 

Municipais

Acre Secretaria de Desenvolvimento para a Segurança Social Sociedade Civil Não Não Não Não

Alagoas Sociedade Civil Não Não Não Não

Amazonas Secretaria de Assistência Social Governo Não Sim Não Sim

Amapá Secretaria de Inclusão e Mobilização Social Sociedade Civil Sim Não Sim Não

Bahia Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza Sociedade Civil Sim Não Não Sim

Ceará Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Sociedade Civil Não Não Não Sim

Distrito Federal Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda Governo Sim Sim Não Não

Espírito Santo Secretaria do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social Sociedade Civil Não Sim Não Sim

Goiás Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Sociedade Civil Não Sim Não Sim

Maranhão Secretaria de Desenvolvimento Social Sociedade Civil Sim Sim Sim Sim

Minas Gerais Secretaria de Estado de Governo Sociedade Civil Sim Não Sim Sim

Mato Grosso do Sul Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Economia Solidária Governo Não Não Não Não

Mato Grosso Secretaria de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social Governo Não Sim Não Sim

Pará Casa Civil Sociedade Civil Não Sim Não Sim

Paraíba Casa Civil Sociedade Civil Sim Sim Não Não

Pernambuco Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Sociedade Civil Sim Sim Sim Sim

Piauí Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar e Erradicação da Fome Sociedade Civil Sim Sim Não Sim

Paraná Secretaria do Emprego, Trabalho e Promoção Social Sociedade Civil Sim Sim Não Sim

Rio de Janeiro Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos Sociedade Civil Não Não Não Não

Rio Grande do Norte Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social Sociedade Civil Não Sim Não Não

Rondônia Secretaria Assistência Social Governo Não Não Não Sim

Roraima Gabinete do Governador Sociedade Civil Não Não Não Não

Rio Grande do Sul Gabinete da Governadora Sociedade Civil Sim Sim Não Sim

Santa Catarina Secretaria de Assistência Social e Habitação Sociedade Civil Não Sim Não Sim

Sergipe Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social Sociedade Civil Não Não Não Não

São Paulo* Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo Não Não Não Não

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Sociedade Civil Não Sim Não Sim

Fonte: EElaboração CONSEA, agosto de 2009

* No caso de São Paulo, o Conselho tem existência formal, mas não é reconhecido pela sociedade civil atuante na área no Estado.  

Ademais, o Conselho de São Paulo não dialoga com o CONSEA e não participa da Comissão de Presidentes de Conselhos Estaduais.
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5. MECANISMOS PARA A GARANTIA DO DHAA

A garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) se faz a partir de mecanismos 
que orientam a relação entre o Estado e a sociedade para a garantia da segurança alimentar e 
nutricional da população. Assim como cada indivíduo tem suas obrigações (votar, leis de trânsito, 
alistamento militar, imposto de renda, etc..) perante o Estado, o Estado também tem suas 
obrigações perante cada indivíduo, perante a sociedade, que são:

Respeitar: A obrigação de respeitar os direitos humanos requer que os Estados não tomem 
quaisquer medidas que resultem no bloqueio à realização desses direitos. O Estado não pode, 
por meio de leis, políticas públicas ou ações, ferir a realização dos direitos humanos e, quando 
o fizer, tem que criar mecanismos de reparação.

Proteger: O Estado tem que proteger os habitantes de seu território contra ações de 
empresas ou indivíduos que violem direitos humanos.

Promover: A obrigação de promover/facilitar significa que o Estado deve envolver-se 
pró-ativamente em atividades destinadas a fortalecer o acesso de pessoas a recursos e 
meios e a sua utilização por elas, para garantia de seus direitos humanos. O Estado tem 
que promover/facilitar políticas públicas que aumentem a capacidade das famílias de 
alimentarem a si próprias.

Prover: O Estado tem também a obrigação, em situações de emergências e/ou individuais 
ou familiares que, por condições estruturais ou conjunturais, não se tenha condições de 
garantir para si mesmo alimentação, moradia adequada, educação, saúde. O Estado tem, por 
exemplo, a obrigação de garantir a alimentação e a nutrição com dignidade a famílias que 
passam fome ou estão desnutridas por condições que fogem ao seu controle. O Estado deve 
também buscar garantir que essas famílias/pessoas recuperem a capacidade de se alimentar, 
quando forem capazes de fazê-lo (VALENTE et al. Módulo I, 2007a).

5.1. Ações e Programas

A seguir são apresentados programas e ações do Governo Federal que têm o DHAA como 
referência, catalisador ou objetivo. As políticas, programas e ações foram selecionados e agrupados 
pelo CONSEA, particularmente pelo Grupo Técnico Executivo Indicadores e Monitoramento. A 
partir do estudo, com amplo processo de consulta aos setores governamentais envolvidos, foi 
desenvolvida uma matriz para seleção, análise e discussão dessas políticas, programas e ações 
que garantem a realização progressiva do DHAA.

São sete as dimensões selecionadas para a matriz, escolhidas a partir do estudo de modelos 
causais da segurança alimentar e nutricional: 1. Produção de Alimentos; 2. Disponibilidade de 
alimentos; 3. Renda/Condições de Vida; 4. Acesso à alimentação; 5. Saúde e acesso aos serviços 
de saúde; 6. Educação; 7. Políticas Públicas dirigidas para populações tradicionais (tabela 4).

Importante frisar que a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) 
produziu um documento, Balanço das Ações Governamentais de Segurança Alimentar e 
Nutricional, para subsidiar a III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional + 2, 
realizada em Brasília, entre os dias 29 de setembro e 01 de outubro de 2009. Esse documento 
é orientado pelas diretrizes aprovadas na III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CNSAN). Com base nesse documento foi preenchida a matriz elaborada pelo CONSEA 
(consultar Anexo 4).

Entre essas políticas, programas e ações do Governo Federal apontadas na tabela 4 algumas se 
destacam no âmbito do DHAA. 

Na dimensão da produção e disponibilidade de alimentos o fortalecimento da agricultura familiar 
e o Programa de Aquisição de Alimentos representam ações essenciais para a agricultura familiar 
no Brasil, que vem se tornando um importante ator no cenário da política agrária e agrícola 
nacional. A importância da agricultura familiar no processo de construção do Sistema e da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, embora quase consensual no país, segue 
suscitando questões que são objeto de intenso debate. Isto em razão das diferentes visões entre 
as organizações da sociedade civil, governos e iniciativa privada, sobre a coexistência de modelos 
distintos de agricultura representados nas categorias de agricultura familiar e agricultura patronal 
(ou agronegócio), coexistência que se expressa também institucionalmente em dois ministérios, 
o da Agricultura e o do Desenvolvimento Agrário.

Apesar de ocupar apenas um quarto da área, a agricultura familiar responde, no Brasil, por 
38% do valor da produção ou R$ 54,4 bilhões (US$ 32 bilhões), segundo dados do último Censo 
Agropecuário. Mesmo cultivando uma área menor em relação à agricultura patronal, pode-se 
afirmar que a agricultura familiar é a principal responsável por garantir a segurança alimentar 
e nutricional do País, pois responde por 87% da produção nacional de mandioca, 70% do feijão, 
46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 58% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves, 
30% dos bovinos e, ainda, 21% do trigo. Ainda de acordo com o Censo, ela é também a principal 
geradora de empregos, concentrando 12,3 milhões de trabalhadores, correspondendo a 74,4% 
do total de ocupados no campo (IBGE. Censo Agropecuário 2006).

Fortalecimento da Agricultura Familiar

O conjunto de ações voltadas para o apoio a esse setor da sociedade contempla crédito para custeio 

4.6. Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

Com a institucionalidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios mais a sociedade civil completa-
se o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Nele estão presentes 
dois elementos que caracterizam um sistema – fluxos de interdependência e mecanismos de 
coordenação – que se ajustam, plenamente, à análise e promoção da Segurança Alimentar e 
Nutricional. Isto porque o enfoque busca promover a intersetorialidade das ações e programas, 
com implementação de ações integradas, assim como engloba mecanismos de coordenação com 
participação social na forma de conselhos de segurança alimentar e nutricional.

O processo histórico de apropriação da segurança alimentar e nutricional no Brasil levou à 
proposição de duas instituições que funcionam como mecanismos de coordenação do Sistema 
Nacional. A primeira é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). 
O outro é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), órgão de 
governo vinculado ao Gabinete do Ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

As duas instituições têm como referência as deliberações das Conferências Nacionais de Segurança 
Alimentar e Nutricional, instância responsável pela indicação das diretrizes e prioridades da Política 
e do Plano Nacional de Segurança Alimentar, bem como pela avaliação do Sistema. Num processo 
que envolve milhares de pessoas em todo o País, as Conferências Nacionais são precedidas de 
conferências estaduais, distritais e municipais que escolhem os delegados à Conferência Nacional, 
além de abordarem temas que são específicos as suas esferas.

O CONSEA, por seu turno, tem a atribuição de transformar as deliberações das Conferências 
Nacionais em propostas relativas ao sistema e à política nacional, encaminhadas à CAISAN que as 
transforma em ações e programas públicos. 

ATRIBUIÇÕES DO CONSEA

a) Convocar a Conferência, com periodicidade não superior a 4 (quatro) anos; 

b) Propor ao Poder Executivo Federal, considerando as deliberações da Conferência, as diretrizes e 
prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

c) Articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes do 
Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional; 

e) Instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de 
segurança alimentar e nutricional nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, com a 
finalidade de promover ações no setor; e 

f) Mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações 
públicas de segurança alimentar e nutricional.

LOSAN, 2006

O segundo mecanismo de coordenação nacional do Sistema, porém, no âmbito estritamente 
governamental, é a CAISAN, cuja missão é transformar em programas de governo as proposições 
emanadas do CONSEA. Integram a CAISAN todos os 19 ministérios que participam do CONSEA, 
sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

A institucionalidade (consultar anexo) e a dinâmica do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SISAN) estão representados no Diagrama 1. O Sistema Nacional tem por objetivos 
formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular 
a integração dos esforços entre os diversos setores de governo e a sociedade civil em sua 
heterogeneidade, bem como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da 
Segurança Alimentar e Nutricional do País.

ATRIBUIÇÕES DA CAISAN

a) Elaborar, a partir das diretrizes emanadas do CONSEA, a Política e o Plano Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos de 
acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação; e,

b) Coordenar a execução da Política e do Plano.

c) Articular as políticas e planos de suas congêneres estaduais e do Distrito Federal.

LOSAN, 2006

DIAGRAMA 1 |Sistema e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Brasil, 2009

Fonte: CONSEA, 2009 a
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No Brasil, segundo dados de pesquisas realizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) do Ministério da Educação, responsável pelo Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), o percentual de crianças que referem consumir alimentação escolar em 2007 é 
de 86%. Com uma cobertura rural maior (92%) que a urbana (86%), e com cobertura de 82% na 
Região Norte, 86% no Nordeste, 91% no Centro-Oeste e 87% no Sul.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar teve, até 2008, a média de aproximadamente 35 
milhões de refeições diárias oferecidas, gratuitamente, nas escolas públicas em todo o País para 
as crianças de 0 a 14 anos, do Ensino Fundamental, incluindo creches e pré-escolas24. Conforme 
os dados do próprio FNDE os recursos direcionados para a alimentação escolar no País só vem 
aumentando, em 2008 foram atendidos 34,6 milhões de alunos de escolas públicas e filantrópicas 
em todo o Brasil, com aplicação de US$ 876 milhões.

Com a inclusão, em 2009, dos alunos do Ensino Médio e do programa de educação de jovens e 
adultos, eleva-se a estimativa para 47 milhões de refeições diárias. Em 2009, o orçamento da 
União para a ação prevê gastos de R$ 2 bilhões (US$ 1,17 bilhões).

Programa Acesso à Alimentação

O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com Estados, Municípios 
e organizações da sociedade civil, vem implantando no Brasil um conjunto de equipamentos 
públicos de alimentação e nutrição, como os Restaurantes Populares, os Bancos de Alimentos 
e as Cozinhas Comunitárias. O objetivo do Ministério é ampliar, fortalecer e complementar a 
funcionalidade desses equipamentos com vistas a estimular o desenvolvimento de metodologias 
educacionais inovadoras, que favoreçam a redução do desperdício de alimentos, a promoção de 
hábitos alimentares saudáveis e a mobilização social (Tabela 6).

TABELA 6 | Programa Acesso à Alimentação

LINHAS DE AÇÃO
RECURSOS APLICADOS 2008

POPULAÇÃO ATENDIDA

Restaurantes Populares US$ 5,52 milhões
64 restaurantes em operação, atendendo a 
cerca de 99 mil pessoas por dia

Cozinhas Comunitárias US$ 161 mil
371 unidades em funcionamento, atendendo 
a cerca de 68,9 mil pessoas

Bancos de Alimentos US$ 1,52 millão
55 unidades em operação, atendendo a cerca 
de 671 mil pessoas

Fonte: BRASIL, MRE, 2009

24  A educação no Brasil está dividida em dois grandes níveis: Educação Básica e Educação Superior. A Educação Básica é composta de 
três etapas: Educação Infantil que atende crianças até 5 anos em creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 e 5 anos); Ensino Fundamental, 
obrigatório para estudantes entre 6 e 14 anos, e Ensino Médio, com duração de três anos. Já a Educação Superior ocorre depois do 
Ensino Médio, de 18 anos em diante.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

O Programa de Alimentação do Trabalhador, de responsabilidade do Ministério do Trabalho e 
Emprego, foi criado em 1976 com a finalidade de subsidiar a alimentação dos trabalhadores 
de menor renda do setor formal da economia. Seu custo é repartido entre (i) o governo federal 
por meio de incentivos fiscais concedidos às empresas que participam do programa, (ii) o setor 
empresarial e, (iii) o trabalhador que tem uma pequena parcela de seu salário descontado (até 
20% do custo direto da refeição).

O Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego aplicou recursos 
em 2008 de US$ 188 milhões, com uma população atendida no mesmo ano de 11,2 milhões de 
trabalhadores do setor formal da economia, em todo o Brasil.

Por fim, destacam-se na dimensão saúde e acesso a serviços de saúde a Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição.

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição é referência para o desenvolvimento de ações de 
alimentação e nutrição, no âmbito do setor saúde. A PNAN, publicada em 1999, é a primeira 
política brasileira a colocar explicitamente o DHAA como principio norteador de seus programas 
e ações. A política é composta por sete diretrizes: 

1) Estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos; 
2) Garantia da segurança e da qualidade dos alimentos e da prestação de serviços neste 
contexto; 
3) Monitoramento da situação alimentar e nutricional; 
4) Promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis; 
5) Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e 
nutrição; 
6) Promoção do desenvolvimento de linhas de investigação e 
7) Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Destacam-se as atividades de 
qualificação, expansão e fortalecimento da vigilância alimentar e nutricional, a formação dos 
profissionais de saúde para as ações de promoção da alimentação saudável25. 

Também têm sido fortalecidos e aprimorados os programas de combate às carências nutricionais, 
tais como, hipovitaminose A, bócio endêmico e anemia ferropriva, dentre outras.

Além disso, o compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) com as famílias do Programa Bolsa 
Família é prestar serviços de atenção básica com vistas a garantir o cumprimento do calendário de 
vacinação, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, o seguimento de 
consultas de pré-natal da gestante e da assistência pós-parto e a realização da vigilância nutricional.

25 A publicação, em 2006, do Guia Alimentar para a População Brasileira é uma referência para a educação alimentar e nutricional. 
Todas as diretrizes do Guia foram desenvolvidas considerando a dupla carga de doenças da população brasileira e recomendam ações 
não apenas ao setor saúde, mas também à industria e comércio de alimentos e às famílias e indivíduos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

TABELA 4 | Ações para o fortalecimento da agricultura familiar

LINHAS DE AÇÃO
MINISTÉRIO 

RESPONSÁVEL
RECURSOS APLICADOS

POPULAÇÃO ATENDIDA

Crédito

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
e Ministério 
da Fazenda

Safra 2007/08:
US$ 5,3 bilhões
Safra 2008/09:
US$ 7,6 bilhões

2007/08: 1,65 milhão 
de contratos; 5.387 
municípios (96,8%)

Seguro Agrícola 
(Seguro da Agricultura 
Familiar e 

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

SEAF: Safra 2007/08: 
US$ 58,9 milhões

US$ 101,7 milhões

SEAF: 40 mil famílias 

famílias

Agricultor Familiar
Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

2008:
US$ 729,4 milhões 
(recuperação de crédito 
inadimplido)

611 mil agricultores 
familiares; 29 culturas 
amparadas

Assistência Técnica
Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

2008:
US$ 115,8 milhões

743 mil agricultores 
familiares

Fonte: BRASIL. MRE, 2009

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Criado em 2003, com a contribuição da sociedade civil a partir de proposição do CONSEA, esse 
programa tem dois grandes objetivos: apoiar a comercialização agropecuária dos agricultores 
familiares, estimulando a produção de alimentos, e facilitar o acesso a esses alimentos pelas 
famílias em situação de insegurança alimentar. Dessa forma, o programa busca fortalecer a 
agricultura familiar e, simultaneamente, canalizar para esse setor produtivo parte da expansão 
da demanda de alimentos gerada pelos programas governamentais de transferência de renda, 
compras de alimentos e recomposição dos estoques públicos. 

Trata-se de uma estratégia de “juntar as duas pontas”, quais sejam, os produtores agrícolas e os 
consumidores. O governo, por meio de parcerias com a Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB), Estados e Municípios, compra os alimentos dos agricultores familiares, com dispensa 
de licitação, desde que os preços não sejam superiores aos praticados nos mercados regionais. 
Isso garante renda às famílias dos agricultores com o limite de compra de até US$ 2,059 por ano. 
Os alimentos adquiridos21 são destinados a abastecer programas ou serviços públicos, tais como: 
a formação de estoques, a alimentação escolar, a distribuição de cestas básicas para famílias em 
situação de extrema pobreza e a distribuição de refeições em entidades da rede socioassistencial. 
Esse programa envolve diversos ministérios, sendo, portanto, um exemplo da intersetorialidade 
que caracteriza as ações de segurança alimentar e nutricional no Brasil (consultar Tabela 5).

21 Os principais alimentos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos são os seguintes: castanha-do-brasil, castanha de 
caju, farinha de mandioca, hortigranjeiros, leite, frango, feijão, arroz, rapadura, mel, salame, polpas de frutas e açúcar mascavo.

TABELA 5 | Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

LINHAS DE AÇÃO
MINISTÉRIO 

RESPONSÁVEL

RECURSOS APLICADOS
2008 POPULAÇÃO ATENDIDA

Programa de 
Aquisição de 

Alimentos

MDA, MDS e MAPA/
CONAB

US$ 336,3 milhões
93,4 mil agricultores 

familiares 

     Fonte: BRASIL, MRE, 2009

Na dimensão 3, renda e acesso e gasto com alimentos:

Programa Bolsa Família (PBF)

Maior programa de transferência de renda do governo federal atende atualmente 12 milhões de 
famílias pobres e extremamente pobres22, o que corresponde a cerca de 48 milhões de pessoas. 
Essas famílias recebem a média mensal de R$ 95,00 (US$ 56). Entre 2003 e 2008, o Programa teve 
seu orçamento significativamente ampliado, passando de R$ 3,2 bilhões (US$ 1,9 bilhões) para 
R$ 10,5 bilhões (US$ 6,1 bilhões). 

Os benefícios são destinados a famílias em situação de pobreza que se dispõem à participação 
efetiva nos processos educacional e de saúde de seus filhos de modo a promover a melhoria das 
condições de vida na perspectiva da inclusão social. Pesquisas revelam que os gastos das famílias 
com o benefício são direcionados, principalmente, à compra de alimentos.

Estudos indicam que a renda transferida a elas e a alimentação oferecida nas escolas são hoje 
as principais formas de acesso à alimentação para as famílias de mais baixa renda23. As famílias 
atendidas pelo Bolsa Família gastam sua renda principalmente com alimentação, com um gasto 
médio mensal de R$ 200 (US$ 118).

Na dimensão 4, acesso à alimentação adequada, o Brasil detém uma vasta experiência na 
implementação de programas de alimentação e nutrição voltados para escolares, trabalhadores 
e grupos populacionais com carências nutricionais.

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Programa que atua promovendo a saúde e a alimentação adequada e saudável nas escolas públicas 
a partir de uma abordagem baseada nos Direitos Humanos. Seu objetivo é o de contribuir para 
o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 
formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar 
e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante sua 
permanência em sala de aula. Além disso, o Programa adquire produtos da Agricultura Familiar, 
estimulando o desenvolvimento sustentável, impulsionando a vocação agrícola e a recuperação 
dos hábitos alimentares regionais.

22 O Bolsa Família atende famílias com renda per capita mensal de até R$ 140,00 (US$ 82), sendo extremamente pobres as famílias 
com renda per capita até R$ 70 (US$ 41).
23 Consultar Repercussões do Programa Bolsa Família na Segurança Alimentar e Nutricional das Famílias Beneficiadas – relatório 
síntese. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE, 2008).
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desenvolvem pesquisas estratégicas para a implementação da Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição e apóiam as ações de formação da rede de profissionais do Sistema Único de Saúde 
(SUS) nos Estados.  

Por fim, vale mencionar o Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH). O Plano 
envolve a educação básica, educação superior, educação não-formal e educação dos profissionais 
dos sistemas de justiça e segurança. 

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH) e o Ministério 
da Educação, em parceria com o Ministério da Justiça e Secretarias Especiais, além de executar 
programas e projetos de Educação em Direitos Humanos, são responsáveis pela coordenação e 
avaliação das ações desenvolvidas por órgãos e entidades, públicas e privadas.

Com vistas a uma ampla divulgação do Plano Nacional e à promoção de mobilização nacional, foi 
realizada Consulta Nacional em 2005, por meio de 26 Encontros Estaduais e um Municipal. As 
contribuições foram sistematizadas e inseridas em versão atualizada do Plano, lançada em agosto 
de 2006, durante Congresso Interamericano de Educação em Direitos Humanos, que reuniram 
em Brasília, durante quatro dias, mais de 700 participantes, incluindo convidados de 15 países.

Por parte da sociedade, em 2007 e em 2009, a ÁGERE e a ABRANDH, com apoio do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, realizaram o curso à distância de Formação em 
DHAA no Contexto da Segurança Alimentar e Nutricional. O curso, nas duas edições, objetivou a 
capacitação de agentes do poder público, em suas diferentes esferas de governo, representantes 
da sociedade civil, membros de Conselhos Estaduais e Municipais de Segurança Alimentar 
e Nutricional; procuradores e promotores do Ministério Público e outros atores relevantes, 
colaborando com o direito à alimentação. Os agentes foram preparados para desenvolver iniciativas 
nacionais, estaduais, locais e comunitárias a partir da realidade com a qual trabalham (Conselhos 
estaduais e municipais de segurança alimentar e nutricional, setor público, organizações sociais, 
comunidades, etc..) e para a articulação no fortalecimento e/ou criação de redes de promoção 
e monitoramento da Segurança Alimentar e Nutricional. Ao final do curso 2.252 alunos foram 
aprovados em 672 municípios. A segunda edição foi realizada em 2009 (dados em processamento) 
com previsão da terceira em 2010.
 

5.4. Exigibilidade
 
No caso de violação de um Direito Humano em nível nacional, um indivíduo pode exigir a 
realização desse direito junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e por meio de 
instrumentos de exigibilidade:

Exigibilidade administrativa

do direito à alimentação (postos de saúde, escolas, postos de previdência social, escritórios do 

a promoção desse direito, bem como a prevenção, correção ou reparação das ameaças ou violações.

Para a efetivação da exigibilidade administrativa é fundamental que as políticas e os programas 
públicos possuam rotinas e procedimentos acessíveis e de conhecimento público, explicitando: 

quem são os titulares de direito; o que são violações no âmbito do programa e quando podem 
ocorrer; quais organismos são responsáveis pelo cumprimento das obrigações e reparação das 
violações; quais são os mecanismos disponíveis para a cobrança de direitos e quem pode exigi-
los; como estas obrigações podem ser cobradas.

A Comissão Permanente para o Direito Humano à Alimentação Adequada do CONSEA, entre 2005 
e 2006, analisou três programas governamentais: o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), o Programa Bolsa Família (PBF) e a Estratégia Saúde da Família do Ministério da Saúde 
e elaborou, com o apoio da ABRANDH, relatórios com recomendações específicas de rotinas e 
procedimentos aos organismos governamentais responsáveis pelos programas.

Exigibilidade política

É a possibilidade de exigir a realização de direitos junto aos organismos de gestão de programas e 
políticas públicas (Poder Executivo), junto aos organismos de gestão compartilhada responsáveis 
pela proposição e fiscalização de políticas e programas públicos (Conselhos de Políticas Públicas) 
ou junto aos representantes do Poder Legislativo. A exigibilidade política é, portanto, a capacidade 
de exigir que os agentes políticos façam as escolhas mais eficazes e diligentes, contemplando a 
participação social e outros princípios, para a garantia dos Direitos Humanos.

Junto ao Poder Legislativo e aos seus membros é possível exigir que sejam elaboradas as leis 
necessárias para a realização dos Direitos Humanos e que deixem de criar leis que possam 
criar obstáculos. No Brasil também compete ao Poder Legislativo, por força constitucional, o 
acompanhamento de programas e ações executados pelo Poder Executivo, bem como a sua 
fiscalização orçamentária. Portanto, sempre que necessário, é possível exigir que o Legislativo 
faça uso desta competência para averiguar possíveis irregularidades ou violação desse direito 
pela Administração Pública.

Vale destacar ainda que nos três poderes e nas diversas esferas de administração pública 
geralmente existem ouvidorias ou corregedorias, órgãos responsáveis por receber reclamações e 
denúncias dos cidadãos, para que sejam tomadas medidas contra os agentes da própria instituição.

É importante lembrar que junto ao Poder Executivo, o DHAA e demais Direitos Humanos podem 
ser exigidos administrativamente (junto aos organismos públicos diretamente responsáveis 
pela garantia do direito à alimentação) ou politicamente (junto aos organismos de gestão de 
programas e políticas públicas).

Exigibilidade quase-judicial

É a possibilidade de exigir a realização de direitos junto a órgãos que não são parte do Poder 
Judiciário (em concepção restrita), mas que podem, em última instância, acionar a Justiça para 
a garantia de direitos. No Brasil, é o caso, por exemplo, do Ministério Público, que, antes de 
exigir direitos perante o Poder Judiciário, pode usar instrumentos quase-judiciais para averiguar 
violações de direitos.

As Comissões Nacionais de Direitos Humanos e outras instituições especializadas na proteção dos 
direitos de grupos específicos, tais como minorias étnicas e lingüísticas, populações indígenas, 
crianças, refugiados ou mulheres também podem ser citadas como exemplos de mecanismos 
quase-judiciais de exigibilidade. 

TABELA 7 | Ações do Sistema Único de Saúde para famílias do Programa Bolsa Família

LINHAS DE AÇÃO
MINISTÉRIO 

RESPONSÁVEL
RECURSOS APLICADOS 2008 POPULAÇÃO ATENDIDA

2008

Alimentação e Nutrição 
para a Saúde

Ministério da 
Saúde

US$ 20,3 milhões 5,6 milhões de 
famílias e 3,5 milhões 
de crianças com as 
condicionalidades de saúde 
do Programa Bolsa Família 
acompanhadas.

Educação Alimentar e 
Nutricional

Ministério do 
Desenvolvimento 
Social

US$ 3,39 milhões

   Fonte: BRASIL,. MRE, 2009

5.2. Comunicação e Informação

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Saúde e o Ministério 
da Educação vêm realizando uma série de ações voltadas para a educação alimentar e nutricional, 

outras publicações que trabalham diversos temas da segurança alimentar e nutricional, sempre 

No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) destacam-se as ações da 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA). A Coordenação atua por meio de ações de formação 

projetos de Prefeituras e Estados, além de campanhas nacionais de informação. 

Importante passo foi dado nos anos 2000, com o Ministério da Saúde, elaborando vários materiais 
para a promoção da alimentação saudável no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Com relação à promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, em 2006, foi publicada a 
Portaria Interministerial nº 1.010, entre os Ministérios da Educação e da Saúde, que estabeleceu 
as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas públicas e privadas do País, 
e as principais ações para alcançá-las. A partir de 2007, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação do Ministério da Educação firmou convênios com nove Universidades Federais, 
tornando-as Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE) que, 
entre outras funções, capacitam nutricionistas, conselheiros de alimentação escolar, gestores e 
merendeiras.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério da Saúde, em acordo 
com a Universidade Estadual de Campinas, publicaram a Tabela de Composição de Alimentos 
(TACO), visando conhecer a composição nutricional detalhada dos alimentos consumidos (568 

até agora) para a garantia do direito à informação nutricional, essencial ao Direito Humano à 
Alimentação Adequada.

Por parte da sociedade civil também não é desprezível a quantidade de campanhas e publicações 
que realiza, a própria Diretrizes Voluntárias teve a sua divulgação muito em função das 
organizações não governamentais (consultar Anexo II as organizações da sociedade civil com 
várias ações e cartilhas sobre o direito à alimentação).

Uma campanha nacional com apoio de entidades públicas e da sociedade civil é a campanha 
Alimentação: direito de todos, organizada pelo CONSEA. Conta com um vídeo em transmissão 
nacional desde agosto de 2009 realizado pela ONG Movimento Humanos Direitos, em que vários 
artistas reconhecidos nacionalmente prestam informações sobre a importância de incluir o DHAA 
no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. 

5.3. Formação e capacitação

Importante papel tem desempenhado a Rede de Educação Cidadã, ligados à Assessoria Especial 
da Presidência. A ação que está, hoje, presente nos 26 estados e no Distrito Federal, com os 
Talheres Estaduais, microrregionais e municipais, conta com o apoio de instâncias públicas e 
parcerias com a sociedade civil. A Rede conseguiu chegar a mais de 1.500 municípios brasileiros 
e envolver cerca de 300 mil pessoas e processos de formação e capacitação que incluem o Direito 
Humano à Alimentação Adequada.

O Ministério da Educação realizou diversas capacitações voltadas para cerca de 8 mil conselheiros 
de alimentação escolar, a fim de fornecer-lhes informações e conhecimentos que subsidiem 
suas ações no exercício legal do controle social e para a participação de todas as etapas de 
operacionalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O tema do Direito 
Humano à Alimentação Adequada esteve presente e também foi abordado em todos os sete 
Encontros Nacionais do Programa realizados entre 2003 e 2008. O Brasil sediou em 2007, na 
cidade de Recife, o III Congresso Internacional de Alimentação Escolar para a América Latina, o 
qual teve como tema Alimentação Escolar: direito humano e direito universal. 

Além disso, o Ministério da Educação distribuiu, em 2007, 556 mil cartazes sobre o direito dos 
escolares à alimentação escolar para 190 mil escolas da rede pública de ensino. Com o objetivo 
de integrar e disseminar as ações de segurança alimentar e nutricional desenvolvidas nas escolas 
públicas brasileiras foi criada a Rede Brasileira de Alimentação e Nutrição do Escolar (www.
rebrae.com.br), a qual é, também, uma prestação de contas à sociedade.

Desde 2007, o MDS coordena a REDESAN, uma rede de comunicação e formação de gestores de 
Segurança Alimentar e Nutricional, organizada por meio de uma plataforma virtual de educação à 
distância. A REDESAN tem como objetivo principal oferecer um processo de formação continuada 
para os gestores locais dos equipamentos públicos de alimentação e nutrição (Restaurantes 
Populares, Banco de Alimentos e Cozinhas Comunitárias). Os cursos oferecem módulos de 
capacitação para o DHAA.

O Ministério da Saúde mantém desde a década de 1980 uma rede de universidades e centros de 
pesquisa públicos (Centro Colaborador e de Referência em Alimentação e Nutrição, CECAN) que 
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Emenda Constitucional que acrescenta o direito à alimentação ao texto da Constituição Federal. A 
Frente brasileira apoiou, na Conferência Interparlamentar sobre o Direito à Segurança Alimentar 
ocorrida em setembro de 2009 no Panamá, a constituição formal da Frente Parlamentar Contra a 
Fome na América Latina e Caribe. A Frente Latinoamericana é parte da Iniciativa América Latina e 
Caribe sem Fome e o objetiva fomentar a discussão e a aprovação de leis que garantam o direito 
à alimentação e a segurança alimentar a todos os cidadãos da América Latina e Caribe.

6.2. Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos Humanos

Os Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos Humanos são importantes espaços de defesa e 
exigibilidade dos Direitos Humanos no Brasil. 

Os Conselhos de Políticas Públicas têm o potencial de se constituírem em espaços para a 
exigibilidade de direitos quando propõem a criação de algum programa ou política pública ou 
quando recomendam que políticas e programas sofram modificações a fim de incorporar a 
perspectiva dos Direitos Humanos em sua operacionalização.

Os Conselhos de Políticas Públicas se caracterizam, segundo a Constituição Federal, por garantir 
a participação de representantes da sociedade civil, em alguns casos de forma paritária. Cabe a 
eles também ter uma função mista de assessoramento e negociação de políticas e programas e 
de monitoramento e controle social. O grau de independência dos referidos conselhos em relação 
ao Poder Executivo é extremamente variado, dependendo da força dos movimentos sociais 
correlatos, mas historicamente estas instâncias têm-se demonstrado extremamente limitadas 
em sua autonomia.

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)

O Conselho tem caráter consultivo e assessora o Presidente da República na formulação de 
políticas e na definição de orientações para que o país garanta o direito humano à alimentação. 
Pela sua natureza consultiva e de assessoramento, o Conselho não é, nem pode ser, gestor nem 
executor de programas, projetos, políticas ou sistemas.

Inspirado nas resoluções das Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, o 
Conselho acompanha e propõe diferentes programas, como Bolsa Família, Alimentação Escolar, 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e Vigilância Alimentar e Nutricional, entre muitos 
outros. 

Atualmente (gestão 2007 a 2009) é formado por 57 conselheiros (38 representantes da sociedade 
civil e 19 ministros de Estado e representantes do Governo Federal), além de 23 observadores 
convidados, entre eles a FAO e o UNICEF. O Conselho é composto a partir dos seguintes critérios: 
1/3 (um terço) de representantes governamentais, 2/3 (dois terços) de representantes da 
sociedade civil, mais observadores representando conselhos afins de âmbito federal, organismos 
internacionais (FAO, OPAS, UNICEF, PNUD e UNESCO), entidades da cooperação internacional 
(Action Aid, Oxfam e FIAN) e o Ministério Público Federal. O Presidente do Conselho é indicado 
pelo plenário do Colegiado entre os representantes da sociedade civil e designado pelo 
Presidente da República; os dois últimos presidentes do Conselho integram o Fórum Brasileiro de 
Segurança Alimentar e Nutricional. A Secretaria Geral do Conselho é exercida pelo Ministro do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Nesta gestão o Consea possui seis comissões permanentes, são elas: Regulamentação e 
Institucionalização do Sisan; Segurança Alimentar e Nutricional nas Estratégias de Desenvolvimento; 
Política e Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; SAN das Populações Negras e 
Povos e Comunidades Tradicionais; Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas e a 
Comissão Permanente para o Direito Humano à Alimentação Adequada.

A Comissão Permanente para o Direito Humano à Alimentação Adequada do CONSEA Nacional 
tem como missão analisar políticas e programas públicos, a partir da ótica do DHAA, emitindo 
recomendações aos organismos governamentais e monitorando a incorporação das mesmas.

A Comissão desenvolveu uma metodologia com base na experiência da Comissão de Direitos 
Humanos da África do Sul e em outros instrumentos nacionais e internacionais sobre 
monitoramento e exigibilidade. A metodologia propõe a definição de protocolos, procedimentos 
e rotinas para cada um dos programas e políticas públicas que estejam disponíveis para os 
titulares de direito e portadores de obrigações.

Já os Conselhos de Direitos Humanos têm como função primordial captar, investigar, monitorar e 
propor recomendações para reparação e prevenção de violações de direitos. Tendo em vista o seu 
mandato e a natureza do trabalho exercido, devem ter como parâmetro de organização e forma de 
trabalho as diretrizes estabelecidas pelos Princípios de Paris, em que determina a independência 
em relação ao governo, expressa em sua autonomia financeira, política e administrativa.

No entanto, na prática, os Conselhos de Direitos Humanos no Brasil como em outros países, ainda 
não atuam em plena consonância com esses Princípios. Alguns Conselhos de Direitos, incluindo o 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) e os Conselhos Estaduais de Direitos 
Humanos, apesar de atribuições e funcionamento diferentes ainda estão compostos dentro dos 
moldes dos Conselhos de Políticas Públicas - conselhos paritários, com função de assessoria ao 
Poder Executivo, com garantia de direito a voto dos representantes governamentais, com limitada 
autonomia em relação ao Poder Executivo.

CONSELHOS AFINS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Conselho de Alimentação Escolar (CAE): órgão autônomo e deliberativo nos Estados e Municípios 
composto por membros do Executivo, Legislativo, professores, pais de alunos e sociedade civil com 
competência de acompanhar a aplicação dos recursos da alimentação escolar, além de zelar pela 
qualidade da alimentação.

Conselho Nacional de Saúde (CNS): ligado ao Ministério da Saúde, possui a Comissão Permanente 
de Alimentação e Nutrição (CIAN).

Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF): ligado ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.

Conselho Nacional de Meio-ambiente (CONAMA): ligado ao Ministério do Meio Ambiente.

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS): ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES): Presidência da República.

Exigibilidade judicial

É a possibilidade de exigir a realização de direitos junto ao Poder Judiciário. Esta cobrança pode 
ser realizada mediante diferentes instrumentos formais. No Brasil temos a Ação Civil Pública26. 
É importante enfatizar que há exemplos de exigibilidade perante o Poder Judiciário que se dão 
através de ações políticas e não através de ações ou instrumentos judiciais. 

Em 2007 o Ministério Público Estadual de Alagoas, por meio das Promotorias de Justiça da 
Infância e da Juventude, e pelo Ministério Público do Trabalho, ingressou com uma Ação Civil 
Pública, contra o Município de Maceió, pela lesão aos direitos difusos e coletivos de crianças e 
adolescentes residentes na Orla Lagunar da cidade (comunidades de Sururu de Capote, Mundaú, 
Torre e Muvuca) que enfrentam uma série de dificuldades cotidianas para exercer seus Direitos 
Humanos mais fundamentais, incluindo o de se alimentar.
O Poder Judiciário julgou procedente a Ação Civil Pública e com esta decisão o Município de 
Maceió deverá tomar uma série de medidas para acabar com a situação precária dessa população.

Para cobrança de Direitos Humanos, a Ação Civil Pública e a Sentença apresentaram como 
fundamentos jurídicos, documentos e normas nacionais e internacionais de Direitos Humanos, 
tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos 
das Crianças, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e a 
Constituição Federal de 1988. Estes dois instrumentos jurídicos podem ser apontados como 
ações pioneiras no Brasil para a exigibilidade dos Direitos Humanos de comunidades em situação 
de insegurança alimentar e nutricional.

26 É instrumento processual destinado à proteção de interesses difusos da sociedade e, excepcionalmente, para a proteção de 
interesses coletivos e/ou individuais homogêneos.

6. INSTITUCIONALIDADE PARA O MONITORAMIENTO DO DHAA

Em cada país existem diferentes instituições e instrumentos públicos de defesa e exigibilidade 
de direitos. No Brasil o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), assim 
como outros sistemas de políticas públicas nacionais, depende das instâncias públicas de defesa 
e exigibilidade dos direitos humanos, dos conselhos de políticas públicas e de direitos humanos 
e das iniciativas da sociedade civil.

6.1. Instâncias Públicas de Defesa e Exigibilidade

O Ministério Público, a Defensoria Pública, os Tribunais de Justiça, os instrumentos disponíveis 
no âmbito do Congresso Nacional (Senado Federal e Câmara dos Deputados) são os principais 
órgãos de monitoramento do DHAA.

Defensoría Pública: presta orientação jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus, 
perante o Poder Judiciário da União (a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e 
a Justiça Militar).

Ministério Público: instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que 
tem como fim precípuo, segundo a Constituição Federal, a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Em razão de suas atribuições 
e dos instrumentos que dispõe, renomados juristas afirmam que, atualmente, o Ministério 
Público é o órgão com maior estrutura e que apresenta as melhores condições para o controle da 
administração e para a garantia dos Direitos Humanos no Brasil. O Ministério Público é autônomo 
em relação a todos os poderes públicos, e, em especial, ao Poder Executivo e ao governo, sendo, 
portanto, a única instituição brasileira que funciona de acordo com a independência e autonomia 
propostas pelos Princípios de Paris27. Mesmo sem a intermediação de advogado pode-se dirigir 
ao Ministério Público e registrar uma reclamação (protocolar uma representação por escrito).

Para apurar as violações de Direitos Humanos, o Ministério Público dispõe de instrumentos, 
dentre eles destacam-se a competência para promover inquéritos civis, termos de ajustamento de 
conduta, ações civis públicas e expedir recomendações (VALENTE; FRANCESCHINI e BURITY, 2007).

No âmbito do Congresso Nacional três instâncias são relevantes para o DHAA. Na Câmara dos 
Deputados a Comissão de Direitos Humanos e Minorias e no Senado Federal a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, com uma Comissão Especial Temporária de Acompanhamento 
de Metas Fixadas pela ONU (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio). Há também a Frente 
Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional, composta por 230 membros, entre deputados 
federais e senadores, que surgiu em 2007 em função da campanha de aprovação da Proposta de 

27 Oficialmente são Princípios Relacionados com o Status de Instituições Nacionais de Direitos Humanos (Resolução 19921/54 
de março de 1992 da Comissão de Direitos Humanos da ONU). São que versam sobre instituições nacionais que devem ter como 
atribuições, entre outras coisas, de apresentar ao Governo e ao Congresso Nacional, em caráter consultivo, opiniões, recomendações, 
propostas para promoção dos Direitos Humanos; promover e assegurar a harmonização entre preceitos nacionais e internacionais, 
e sua efetiva implementação; dar publicidade aos Direitos Humanos e aos esforços de combater todas as formas de discriminação, 
em particular de discriminação racial, aumentando a conscientização pública, especialmente através da educação e da imprensa. Os 
princípios também observam a composição destas instituições que devem primar por uma representação pluralista e independente, 
mantidas com recursos adequados para manter pessoal e ambiente de trabalho próprios, sem corte financeiro, e os seus membros 
tenham mandato estável.
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O trabalho desenvolvido pela Relatoria Nacional para o Direitos Humano à Terra, Território e 
Alimentação28 promove o debate sobre a dimensão dos Direitos Humanos entre as entidades do 
movimento social que atuam com segurança alimentar e nutricional; estabelece diálogo direto 
com agências governamentais com o objetivo de incorporar a dimensão dos Direitos Humanos 
nas políticas e programas públicos; e publiciza situações de violação e populações que até então 
viviam em situação de invisibilidade.

Relatórios com emissão de recomendações ao poder público em seus diferentes níveis de atuação 
podem ser descritos como importantes produtos destas missões. Tais recomendações podem, 
eventualmente, ser transformadas em Termos de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público, 
o que pode intensificar ainda mais o processo de exigibilidade e realização dos direitos violados.

Além das missões de investigação, entre 2002 e 2008 a Relatoria Nacional recebeu e analisou mais 
de 40 denúncias de violações do DHAA. Algumas foram objeto de missões de investigação in loco, 
individuais ou em conjunto com outras Relatorias do Projeto Relatores Nacionais da Plataforma 
DHESCA Brasil. Outras foram investigadas por meio de encaminhamento de solicitação de 
informações às autoridades públicas competentes, após contatos com as entidades denunciantes 
para verificação das informações, sempre em íntima colaboração com membros do Ministério 
Público Federal e/ou Estadual. A Relatoria emitiu notas públicas ou recomendações em grande 
parte destas denúncias.

As ações da Relatoria não se propõem a resolver os problemas das populações, e nem poderiam 
fazer isto de forma isolada. Seu objetivo é fortalecer a exigência de um tratamento digno às 
demandas das populações pelo Estado e buscar garantir a possibilidade de que estas populações 
continuem a lutar pelos seus direitos no lugar onde elas têm vivido e se alimentado por décadas.

Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN)

Criado em 1998, em conseqüência do processo de preparação para a Cúpula Mundial de 
Alimentação, o Fórum Brasileiro é hoje uma articulação de entidades, movimentos sociais da 
sociedade civil organizada, indivíduos e instituições que se ocupam da questão da Segurança 
Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada. Existem Fóruns Estaduais 
de Segurança Alimentar e Nutricional na maioria dos estados do País.

Esse fórum insere-se em redes mundiais de segurança alimentar (ou seja, Rede de Segurança 
Alimentar e Cidadania dos Povos de Língua Portuguesa; Rede Internacional para o Direito Humano 
à Alimentação (FIAN); Rede Interamericana de Agricultura e Democracia (RIAD) e Aliança Mundial 

com governos e organizações intergovernamentais no tocante a esse campo.

O Fórum exerceu um papel fundamental na articulação do movimento de segurança alimentar e 
nutricional, que manteve o tema na agenda política e influenciou o governo atual a reinstituir o 
CONSEA. Além disso, o FBSSAN tem sido um importante catalisador do processo de preparação 
das conferências nacionais. O Fórum congrega diferentes setores da sociedade civil (organizações 
não governamentais, movimentos sociais, redes, pesquisadores, militantes) com atuação em 

28 Já teve o nome de Relatoria Nacional dos Direitos Humanos à Alimentação Adequada e Terra Rural. O novo relator (desde junho 
de 2009) é Sérgio Sauer e já foram Clóvis Zimmerman e o primeiro Flávio Valente. Como relator, Sérgio Sauer pretende acompanhar 
temas como regularização fundiária na Amazônia, expansão do agronegócio e os impactos sobre a terra, território e alimentação, 
demarcação de terras indígenas e de territórios quilombolas, transposição do Rio São Francisco, uso de agrotóxicos e acompanhamento 
da inserção do DH à Alimentação nas políticas públicas.

diferentes dimensões: reforma agrária, comércio internacional, produção de alimentos, métodos 
produtivos, abastecimento, controle de qualidade, economia solidária, geração de emprego e 
renda, hábitos e culturas alimentares, nutrição, entre outros. Ao mesmo tempo, o FBSSAN tem 
sido o principal elo entre a sociedade civil brasileira e a sociedade civil global que atua nas áreas 
de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.

Além disso, o Fórum, devido a sua composição ampla e intersetorial, colaborou de maneira 
incisiva para a construção de um conceito nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que 
incorpora a dimensão do direito à alimentação, expressa na Lei Orgânica de Segurança Alimentar 
e Nutricional (LOSAN). Também o FBSSAN tem sido uma das redes que tem apoiado efetivamente 
a atuação da Relatoria Nacional para o direito à alimentação. 

Movimentos Sociais 

Os movimentos sociais do Brasil têm sido responsáveis por uma série de ações para exigir direitos. 
Os movimentos, sejam de luta pela terra, território, de povos indígenas, de mulheres, sejam 
de outros segmentos, têm fortalecido a luta de comunidades inteiras que resistem às causas 
estruturais de violação ao DHAA.

Ao lutar contra essas causas estruturais os movimentos geram impactos importantes para a preservação 

Esses movimentos passam por uma criminalização de suas ações por parte de setores da sociedade 
brasileira, principalmente dos grandes proprietários de terra. É fundamental a resistência que 
apresentam ao modelo de desenvolvimento que provoca pobreza e fome, e, acima de tudo, é 
essencial que esses movimentos possam, com apoio do Estado, prosseguir na luta pela promoção 
de direitos.

A institucionalidade das organizações sociais são complexas e variadas, para mais detalhes 
consultar o Anexo II.

Também se destacam:

Articulação Nacional de Agroecologia (ANA): entidades engajadas na promoção da agroecologia, 
agricultura familiar e alternativas sustentáveis de desenvolvimento rural.

Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA): congrega cerca de 700 organizações da sociedade civil 
que trabalham com tecnologias alternativas de convivência com o Semi-árido brasileiro.

Via Campesina: movimento internacional que coordena organizações camponesas de pequenos 
e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas. A Via 
Campesina Brasil é composta pelos seguintes movimentos: MST - Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra; MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores; MAB - Movimento dos Atingidos 
por Barragens; MMC - Movimento de Mulheres Camponesas e CPT - Comissão Pastoral da Terra.

Fórum Social Mundial: espaço de debate democrático de idéias, formulação de propostas, troca 
de experiências e articulação de movimentos sociais, redes, ONGs e outras organizações da 
sociedade civil. Após o primeiro encontro mundial, realizado em 2001, se configurou como um 
processo mundial permanente de construção de alternativas às políticas neoliberais.

Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP): articulação de ONGs, movimentos sociais, 
entidades sindicais e associações profissionais autônomas e pluralistas que atuam sobre os 
processos de integração regional e comércio.  Estas entidades buscam alternativas de integração 
hemisférica opostas à lógica da liberalização comercial e financeira predominante. O Grupo de 
Trabalho em Agricultura da Rede traz contribuições para o tema do direito à alimentação.

Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo: objetiva contribuir para a articulação 
das ações desenvolvidas pelas várias organizações que apóiam a reforma agrária no Brasil. O 
Fórum é responsável pela Campanha pela Emenda Constitucional que Estabelece um Limite 
Máximo a Propriedade da Terra no Brasil. Em 2003, lançou a Carta da Terra e realizou a Marcha 
pela Reforma Agrária. Como resultado desta iniciativa, o Governo Federal lançou o Programa 
Nacional de Reforma Agrária.

Mesmo com esses limites, os Conselhos de Direitos Humanos, em especial o CDDPH, têm 
cumprido um papel fundamental no processo de redemocratização do País, denunciando, de 
forma pública e independente, violações graves de Direitos Civis e Políticos que influenciam 
diretamente a realização dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DESCA). Além 
disso, nos últimos anos, os Conselhos de Direitos Humanos vêm sendo mais e mais cobrados 
a se posicionar em relação a violações do DHAA. Um dos resultados ainda incipientes desta 
pressão foi a criação da Comissão Especial de Monitoramento das Violações do Direito Humano 
à Alimentação Adequada no âmbito do CDDPH.

Comissão Especial de Monitoramento de Violações do Direito Humano à Alimentação Adequada

Essa Comissão foi instituída, em maio de 2005, no âmbito do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoal Humana (CDDPH). O Conselho é atualmente vinculado à Secretaria Especial de Direitos 
Humanos (SEDH). Representa um marco de inovação nas atividades do Conselho, sendo a primeira 
Comissão Especial dedicada ao monitoramento da realização de um Direito Humano no âmbito 
do próprio Conselho e também no Brasil.

A Comissão foi criada como resposta à necessidade urgente de estabelecimento de um espaço 
capaz de receber, investigar e recomendar ações corretivas e reparadoras de violações do 
DHAA, tendo como meta agilizar respostas interinstitucionais às gravíssimas situações de fome, 
desnutrição e insegurança alimentar e nutricional a que estão submetidas milhões de famílias 
brasileiras (consultar capítulo 1).

Assim, o que se pode observar é que os Conselhos de Direitos Humanos e os Conselhos de Políticas 
Públicas, ainda que tenham como ponto comum a função de controle social, têm naturezas, 
mandatos e responsabilidades distintas e, de acordo com os documentos de Direitos Humanos, 
também devem ter formas de operacionalização diferentes. Estes conselhos têm mandatos e 
atribuições bem diferentes em relação ao que podem fazer em termos de promoção, proteção e 
garantia de Direitos Humanos. 

Ao mesmo tempo, eles são regidos por princípios e normas distintas, o que os torna instituições 
de natureza diferentes. Mas que podem influenciar diretamente e estimular ações do governo e 
da própria sociedade em relação à realização do DHAA.

De todo modo, é fundamental a participação da sociedade civil de forma ativa, informada e 
autônoma de todos os Conselhos existentes para garantir a efetividade desses espaços para o 
controle social sobre o poder público e, assim, para a promoção e exigibilidade dos Direitos 
Humanos, em particular do DHAA.

6.3. Iniciativas da Sociedade Civil

Existem também iniciativas da sociedade civil que exercem uma forte pressão sobre os Estados 
no sentido da realização prática dos Direitos Humanos. Entre elas podemos citar todas as 
organizações não-governamentais (ONGs), entidades populares e sindicais e movimentos 
sociais que promovem a exigibilidade de diferentes Direitos Humanos, reconhecidas hoje como 
defensoras de Direitos Humanos. 

Projeto Relatores Nacionais em Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais

O Projeto Relatores Nacionais em Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 
(DHESCA) foi criado em 2002 pela Plataforma DHESCA Brasil, uma rede de entidades e organizações 
da sociedade civil que trabalha para a promoção da exigibilidade desses direitos. O Projeto tem 
caráter inovador e tem demonstrado o enorme potencial que as redes da sociedade civil, em 
parceria com órgãos públicos, têm para pressionar o poder público no sentido da garantia e 
exigibilidade de direitos.

Os Relatores Nacionais são selecionados por uma comissão tripartite, composta por representantes 
da sociedade civil, de organismos governamentais e de agências do Sistema das Nações Unidas, 
a partir de nomes indicados em consulta pública. O mandato dos relatores é similar ao dos 
Relatores Especiais da ONU, enfatizando-se a independência e a autonomia, conforme previsto 
nos Princípios de Paris.

O mandato dos Relatores e Relatoras Nacionais inclui a coleta e apuração de denúncias de 
violações, inclusive por meio de missões de investigação, e a responsabilidade de identificar 
mecanismos administrativos, legais e políticos capazes de superar ou reparar essas violações, 
bem como tomar as medidas necessárias para emitir as recomendações às autoridades públicas, 
com base na investigação realizada. As missões de investigação são concluídas com a realização 
de uma audiência pública, em sua grande maioria convocadas e desenvolvidas em parceria com 
o Ministério Público.

As recomendações dos Relatores Nacionais são encaminhadas às autoridades públicas e aos 
organismos internacionais de Direitos Humanos. Esses relatórios são também apresentados à 
Conferência Nacional dos Direitos Humanos, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 
ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas.

O monitoramento do cumprimento das recomendações emitidas pelas Relatorias Nacionais 
vem sendo realizado por organizações da sociedade civil que apóiam as comunidades visitadas, 
geralmente em parceria com o Ministério Público, e, quando necessário, mediante novas ações 
das Relatorias Nacionais e respectivas Relatorias Especiais da ONU.

O impacto positivo das Relatorias Nacionais deriva de uma combinação de fatores: o forte 
movimento social que apóia cada uma das Relatorias; os Relatores são escolhidos entre pessoas 
que são referências nacionais dentro de seus movimentos; o apoio e o reconhecimento público 
recebido de setores relevantes do Ministério Público Federal e Estadual.

As Relatorias Nacionais não gozam de poder efetivo para obrigar órgãos estatais a seguir suas 
recomendações, da mesma forma que a maioria dos instrumentos públicos de Direitos Humanos. 
No entanto, o apoio de organismos e dos instrumentos internacionais de Direitos Humanos 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento /Programa dos Voluntários das Nações 
Unidas; Relatorias Temáticas da ONU; Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU), 
de órgãos federais (a exemplo da Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos do Ministério 
Público) e, principalmente, o apoio de redes da sociedade civil que congregam entidades, 
organizações e movimentos de todo o Brasil concede às Relatorias um poder de pressão política 
que impulsiona as ações de exigibilidade desenvolvidas pelos relatores.



150 – São Paulo, 121 (81) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo quarta-feira, 4 de maio de 2011

programas como a Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, de modo promover 
a inclusão de um maior número de pessoas vulneráveis a fome (BRASIL. MRE, 2009).

Sobre a crise financeira o Brasil parece sair dela já no final de 2009, mas seus impactos na pobreza 
ainda precisam ser analisados, principalmente sobre a insegurança alimentar e nutricional das 
famílias das classes de menor poder aquisitivo.

No que se refere à crise climática, segundo dados do estudo “Aquecimento Global e a Nova 
Geografia da Produção Agrícola no Brasil” as mudanças do clima poderão ser tão intensas a 
ponto de mudar a geografia da produção agrícola nacional, trazendo sérias conseqüências para a 
produção de alimentos no Brasil29.

Frente a esse problema o Governo Brasileiro lançou, em dezembro de 2008, durante a 14ª 
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 
14) realizada na Polônia, a Política e o Plano Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC).

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) apresentou 
um conjunto de considerações e propostas para esse Plano no documento “Mudanças Climáticas 
e seus Impactos no Direito Humano à Alimentação Adequada, na Soberania e Segurança Alimentar 
e Nutricional” (CONSEA, 2009 b).

Com relação aos agrocombustíveis30, o documento observa que o Brasil teve, em 2009, cerca 
de 9,5 milhões de hectares plantados com cana-de-açúcar (pouco mais da metade desse total 
está voltado para a produção de etanol). No mesmo ano, o governo federal avançou ao lançar 
iniciativas como as do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na 
Cana-de-Açúcar e do Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar.

Apesar de ser responsável pela produção de mais de 70% dos alimentos produzidos no Brasil, 
a agricultura familiar não foi incluída no Plano Nacional sobre Mudanças do Clima – (PNMC). 
O Plano não analisa os possíveis impactos das mudanças climáticas na vida das agricultoras, 
agricultores, povos indígenas e populações tradicionais, não prevê medidas que permitam o 
desenvolvimento de sistemas produtivos de convivência com as alterações do clima, nem inclui 
as organizações e movimentos sociais desse campo como atores importantes no processo de 
enfrentamento das mudanças climáticas (CONSEA, 2009 b).

Segundo Relator Especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação, Olivier de Schutter, que 
visitou o Brasil recentemente, as técnicas e práticas agroecológicas contribuem para melhorar 
a resiliência dos agricultores familiares ao aquecimento global bem como à crise energética31. 
Admitir isso, porém, requer uma mudança muito grande de paradigma por parte dos gestores de 

29 Segundo o documento, o aquecimento global pode comprometer a produção de alimentos, levando a perdas que começam com 
até R$ 7,4 bilhões em 2020, podendo atingir R$ 14 bilhões em 2070. A soja deve ser a cultura mais afetada. No pior cenário, as 
perdas podem chegar a 40% em 2070. O milho, o arroz, o feijão, o algodão e o girassol sofrerão forte redução de área de baixo risco 
no Nordeste, com perda significativa da produção. A mandioca, um dos principais alimentos do nordestino, terá um ganho geral de 
área de baixo risco, mas deve sofrer graves perdas no Nordeste. No entanto, a cultura da cana-de-açúcar poderá dobrar nas próximas 
décadas (DECONTO, 2008).
30 A opção pelo termo “agrocombustível” tem por objetivo esclarecer que as práticas vigentes para a produção de etanol e diesel a 
partir de produtos agrícolas não são condizentes com a palavra “bio”, que em grego significa “vida”.
31 Palestra realizada, em abril de 2009, sobre a crise global de alimentos e o direito humano a alimentação, no marco dos Diálogos 
Interativos da Assembléia Geral das Nações Unidas. Para mais informações, consultar: www.un.org/ga/president/63/letters/
conceptfoodcrisis.pdf

políticas públicas. A atual versão do Plano Nacional sobre Mudança do Clima não foi concebida a 
partir da crítica ao modelo de produção, distribuição e consumo adotado no país, pois não prevê 
medidas de prevenção e adaptação das populações mais vulneráveis.

As principais recomendações do documento referem-se à criação de um sistema de monitoramento 
dos impactos da produção de culturas energéticas com indicadores sobre o deslocamento 
da produção de alimentos, a poluição atmosférica, a contaminação dos recursos hídricos, a 
degradação dos solos, a destruição de florestas e demais ambientes naturais e as condições de 
trabalho. Para tanto, o CONSEA propõe a construção de um Índice de Segurança Alimentar e 
Nutricional. Também propõe a elaboração do Mapa Brasileiro das Vulnerabilidades Sociais às 
Mudanças Climáticas para subsidiar a construção e implementação de sistemas de alerta de 
riscos de desastres, a elaboração de políticas públicas de redução de riscos e a Política Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional.

Essas medidas e principalmente as novas medidas que surgirão frente às mudanças climáticas 
devem ser monitoradas pela sociedade civil e demais instâncias responsáveis a fim de garantirem 
a continuidade dos avanços na erradicação da fome e na diminuição da pobreza e da desigualdade 
socioeconômica. Os Governos Federal, Estaduais, Distrital e Municipais necessitam implementar 
urgentemente medidas de mitigação e de adaptação as mudanças climáticas de modo a enfrentar 
as violações ao direito humano à alimentação que as populações mais vulneráveis já vêm sofrendo.

Somada às crises econômica, alimentar e energética, observa-se a falência de modelos de 
produção e consumo bem como de apropriação e uso dos bens da natureza, que contribuem 
para a insegurança alimentar de parcelas significativas da população brasileira.

O segundo conjunto de desafios diz respeito à construção do Sistema e da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, levando em conta as diretrizes e princípios estabelecidos 
pelas Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional. A intersetorialidade é um 
grande desafio e a complexidade da institucionalidade governamental e não-governamental é 
grande (ver anexos I e II).

Outro desafio é assegurar as atribuições legais e institucionais do CONSEA e da Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) nos próximos governos, mantendo 
a visibilidade da Política e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional na agenda 
pública brasileira.

Garantir recursos orçamentários permanentes, estáveis e crescentes é fundamental para o Sistema 
Nacional dos Governos Federal, Estadual/Distrital e Municipal na proporção da insegurança 
alimentar e nutricional de sua população. Que os próximos governantes do País (Governo Federal 
e Governos Estaduais) não só garantam recursos para o Sistema como também para os próprios 
programas e ações de segurança alimentar e nutricional, fortalecendo assim a Política Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN).

O terceiro conjunto
projetos que o setor de SAN no Brasil requer. Aqui recomendam-se uma série de medidas, entre elas:

a totalidade das populações mais excluídas do País, como negros, indígenas, quilombolas e 
demais populações tradicionais, agricultores familiares, população de rua e moradores das 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A experiência acumulada pelo Brasil demonstra que a parceria entre diferentes atores, tais 
como o Ministério Público, entidades da sociedade civil, entidades do Estado (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios), Poder Legislativo, Judiciário e diferentes conselhos e comissões 
pode contribuir para o processo de criação e fortalecimento de instituições relativas ao Direito 
Humano à Alimentação Adequada (DHAA), bem como para a realização desse direito em todo 
território nacional. A própria sociedade é também imprescindível para a criação e utilização dos 
instrumentos de exigibilidade junto ao garante deste direito fundamental: o Estado. 

O tema da Segurança Alimentar e Nutricional encontrou uma favorável plataforma política no 
Governo Lula o que reforçou a luta da sociedade civil e ampliou espaços de diálogo e concertação 
que dão visibilidade ao tema e às distintas visões a respeito, contribuindo na elaboração das 
políticas públicas.

A implementação de políticas de segurança alimentar e nutricional articuladas com outras 
políticas públicas de proteção social (i.e., previdência social, benefícios assistenciais), de geração 
de emprego e renda (i.e., aumento real do salário mínimo, aumento do da oferta de empregos 
formais) e de aceleração do crescimento (i.e., investimentos em logística, energia e moradia) 
possibilitaram a melhora expressiva das condições de vida da população brasileira, como pôde ser 
verificado no capítulo 1, com quedas na desigualdade, pobreza, desnutrição infantil e insegurança 
alimentar e nutricional. 

Apesar dos indiscutíveis avanços, o Brasil permanece com uma dívida social incompatível com 
seu nível de desenvolvimento em função da desigualdade ainda persistente. O País ainda possui 
um contingente de mais de cinqüenta milhões de pobres, apresenta níveis de desigualdade entre 
os mais altos do mundo e milhões de famílias que ainda não têm acesso a programas públicos, o 
que resulta na violação quotidiana de seu DHAA. 

A adoção efetiva de uma cultura de direitos humanos, especialmente de Direitos Humanos 
Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DHESCA) permanece em estágio embrionário no 
Brasil, por uma série de diferentes fatores:

reconhecidas como forma de cumprimento de deveres e realização de direitos passíveis de 
serem exigidos. Não se pode negar que em muitos casos há uma forte dimensão paternalista 
e assistencialista que permeia o Estado e a sociedade brasileira, pois o acesso à alimentação, 
moradia, saúde, educação, cultura, ao lazer, entre outros, nem sempre é reconhecido como 
direito. Ao contrário, muitas vezes são vistos como favor, caridade ou privilégio;

DHESCAs, a falta de informações quanto aos caminhos para garantir que esses direitos sejam 
realizados e a ausência de mecanismos efetivos para cobrança desses direitos são também 
grandes desafios que precisam ser enfrentados.

se refere exclusivamente à defesa dos direitos dos “presos” e “bandidos”. Essa associação 
decorre de uma generalizada desinformação por parte da população e também, devido a uma 
construção de informações e de ideologias por parte da elite que não se interessa em aplicar 
efetivamente o direito humano no Brasil.

De imediato percebe-se a necessidade do empoderamento dos titulares de direitos e, 
particularmente, dos grupos sociais mais marginalizados, sobre os instrumentos disponíveis para 
exigir a realização de direitos. Para isso, é fundamental que saibam quais são esses direitos e 
como podem exigi-los. Não menos importante é a necessidade de capacitação dos gestores e 
servidores públicos acerca das obrigações que lhes cabem na qualidade de agentes do Estado 
frente à realização do DHAA.

A institucionalidade trazida pelo formato que o setor foi adquirindo no Brasil, que é a experiência 
de gestão intersetorial, essencial para o Sistema e a Política Nacional, ainda é bastante nova. O que 
dificulta a sua avaliação. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), 
na sua nova formatação, tem apenas seis anos, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar 
e Nutricional (CAISAN) tem dois anos, já a principal lei do setor, a Lei Orgânica de Segurança 
Alimentar e Nutricional (LOSAN), é de 2006 e o Direito Humano à Alimentação Adequada não 
faz parte da Constituição Federal como direito fundamental, como cláusula pétrea. Sem contar a 
Comissão Especial de Monitoramento de Violações do Direito Humano à Alimentação Adequada 
que ainda não possui mandato definido, sendo bastante criticado pela sociedade civil que espera 
uma atuação mais ativa por parte dessa comissão.

Além do mais, a experiência brasileira não se faz sem conflitos e dificuldades na construção do 
Sistema e da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, estabelecida pela LOSAN 
de 2006, mas que teve toda uma história de luta (ver capítulo 4). Verifica-se, por exemplo, 
nos setores conservadores um recorrente esforço de enfraquecimento e de criminalização das 
organizações e movimentos sociais que lutam por justiça social, o que contribui para enfraquecer 
a democracia brasileira.

Diante desse quadro, destacam-se a seguir quatro conjuntos principais de desafios e conseqüentes 
recomendações para a consolidação da soberania e da segurança alimentar e nutricional no Brasil 
e para a promoção do DHAA:

O primeiro conjunto de desafios refere-se às atuais crises: dos alimentos com a alta expressiva 
dos preços dos gêneros alimentícios em 2008; financeira que teve início em 2008 nos Estados 
Unidos e se espalhou pelo mundo, condenando os mais pobres a mais miséria; e ambiental, que 
parece indicar graves conseqüências para a segurança alimentar e nutricional do mundo.

consumo ano após ano e, por isso mesmo, tem criado superávits expressivos no setor.

Com o intuito de proteger-se contra possíveis impactos das crises globais na segurança alimentar 
e nutricional dos brasileiros, em 2008, o Governo Federal desencadeou uma série de medidas, 
tais como: (i) o lançamento do Plano Safra Mais Alimentos que visa a aumentar a produção de 
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periferias urbanas;

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais seja uma política de 
Estado, visando a garantia permanente dos direitos, criando mecanismos de repasse de 
recursos da União adequados às especificidades do setor, promovendo um levantamento 
socioeconômico e demográfico georeferenciado sobre Povos e Comunidades Tradicionais 
em todo o território nacional, com participação de representantes desses grupos na sua 
concepção, implementação e acompanhamento32;

mesmo por parte da sociedade civil que tem um importante trabalho com a Rede Brasileira 
de Educação em Direitos Humanos. O Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos 

de maneira que o objetivo de promoção da alimentação saudável, prevenção e controle dos 
agravos à saúde derivados da alimentação sejam alcançados;

ações desenvolvidas pelos diferentes setores de governo e a sua regionalização em função dos 

ampliação do seu alcance em todo o território nacional, tendo em vista a enorme diferença entre 

do consumo alimentar que contribui para o aumento das doenças crônicas no país (CAISAN, 2009).

Por fim, o quarto conjunto de desafios refere-se aos mecanismos de exigibilidade do DHAA, além 
da necessidade de capacitação e informação, recomenda-se:

humano fundamental (fevereiro de 2010), assegurar a aplicação da lei criando um ambiente 

implementando de forma efetiva rotinas e instrumentos públicos para a cobrança de direitos, 
em primeiro lugar no âmbito administrativo, começando com o nível local e municipal. Esses 
instrumentos e rotinas devem ser de acesso público, amplamente divulgados, facilmente 
utilizáveis e estar localizados o mais próximo possível das comunidades;

equipamentos e infra-estrutura) para o funcionamento e êxito das ações da Comissão Especial 
de Monitoramento de Violações do Direito Humano à Alimentação Adequada, em consonância 
com os Princípios de Paris. Isso requer negociação com as autoridades públicas com vistas 
à institucionalização da Comissão, garantindo-lhe independência e sustentabilidade para a 
implementação de suas ações referentes à exigibilidade do Direito Humano à Alimentação 
Adequada – DHAA;

32 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE deve adotar novas categorias identitárias, a serem consideradas no ato de 
realização de suas pesquisas e levantamentos estatísticos, de modo a superar a precariedade dos dados disponíveis sobre Povos e 
Comunidades Tradicionais.

além da necessidade de pressionar para a criação de novos instrumentos e instituições de 
defesa e exigibilidade desses direitos, também em todos os níveis, levando em conta os 
Princípios de Paris; e,

adequada em coordenação com o sistema de políticas públicas dos direitos humanos, 
propiciando uma cultura desses direitos no Brasil.
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Ministério da Saúde (MS): ações de promoção, prevenção e assistência à saúde da população 
brasileira. Vinculam-se a Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN) 
(ligada à Secretaria de Atenção à Saúde é responsável pela Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN) e coordena o Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 
e outras ações de promoção da alimentação saudável); Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 
(promove ações de saneamento e de saúde dos povos indígenas); Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) (promove ações de controle sanitário da produção e da comercialização de 
produtos alimentares); Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) (desenvolve pesquisas na área de 
saúde pública, que inclui a segurança alimentar e principalmente nutricional).

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): responsável pelas políticas e emprego e geração de 
renda, combate ao trabalho escravo e infantil no País. Coordena o Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) e ações na área de Economia Solidária.

Ministério da Integração Nacional (MI): responsável pelos programas de desenvolvimento 
regional e ações de defesa civil, obras contra as secas e de infra-estrutura hídrica. Nele encontra-
se a Secretaria Nacional de Defesa Civil (responsável pelo Sistema Nacional de Defesa Civil que 
presta atendimento imediato à população em caso de desastres naturais); Secretaria Nacional de 
Infra-Estrutura Hídrica (coordena a Política Nacional de Irrigação) e o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS) (atuação no semi-árido com obras de proteção contra as 
secas e inundações, irrigação e assistência às populações atingidas por calamidades públicas) e 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) (atuação 
no Nordeste, implantando projetos de irrigação e de aproveitamento dos recursos hídricos, 
aplicação de novas tecnologias, diversificação de culturas, recuperação de áreas degradadas, 
capacitação e treinamento de produtores rurais).

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT): responsável pela política nacional de pesquisa 
científica, tecnológica e inovação e pela política nacional de biossegurança por meio da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBIO) (instância colegiada que presta apoio técnico 
consultivo ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional 
de Biossegurança relativa a organismos geneticamente modificados – OGM). Inclui também 
a Coordenação-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CGSA) (ações de estimulo à pesquisa e projetos na área).

Ministério das Relações Exteriores (MRE): responsável pela política externa brasileira. Vinculado 
ao ministério encontra-se a Coordenação-Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome 
(CGFome) (articulação com os temas da Segurança Alimentar e Nutricional, inclusive o Direito 
Humano à Alimentação Adequada, reforma agrária e agricultura familiar, pesca artesanal, diálogo 
com a sociedade civil e assistência humanitária internacional).

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG): coordena a gestão pública e o 
orçamento do Governo Federal no Brasil. Vincula-se ao ministério o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) (principal provedor de dados e informações do País sobre várias 
dimensões de segurança alimentar e nutricional).

ANEXO II. ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE ATUAM NO DIREITO HUMANO 
À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO BRASIL

ONG NOME EM PORTUGUÊS NOME EM ESPANHOL CONTATO

ABONG Associação Brasileira de ONGs Asociación Brasileña de ONGs www.abong.org.br

ABRA
Associação Brasileira 
de Reforma Agrária

Asociación Brasileña 
de Reforma Agraria

www.reformaagraria.org.br

ABRANDH
Ação Brasileira pela 
Nutrição e Direitos Humanos 

Acción Brasileña por la 
Nutrición y Derechos Humanos

www.abrandh.org.br

ACTIONAID Brasil

AÇÃO EDUCATIVA

AÇÃO DA CIDADANIA
Ação da Cidadania contra a Fome, 
a Miséria e pela Vida

Acción de la Ciudadanía contra el 
Hambre, la Miseria y por la Vida

www.acaodacidadania.com.br

AÇÃO FOME ZERO Ação Fome Zero Acción Hambre Cero www.acaofomezero.org.br

AGENDE 
Ações em Gênero, Cidadania 
e Desenvolvimento

Acciones en Género, Ciudadanía 
y Desarrollo

www.agende.org.br

AMB

AMNB
Mulheres Negras Brasileiras Mujeres Negras Brasileñas

www.amnb.org.br

ANA www.agroecologia.org.br

APOINME Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 
Espírito Santo 

Organizaciones Indígenas del Nordeste, 
Minas Gerais 
y Espírito Santo 

www.apoinme.org.br

ASA www.asabrasil.org.br

ASBRAN Associação Brasileira de Nutrição Asociación Brasileña de Nutrición www.asbran.org.br

AS-PTA
Assessoria em Projetos Asesoría en Proyectos 

www.aspta.org.br

AJD Associação Juízes para a Democracia Asociación Jueces para la Democracia www.ajd.org.br

CAPOIB
Indígenas do Brasil Indígenas de Brasil

capoib@tba.com.br

CÁRITAS Cáritas Brasileira Cáritas Brasileña www.caritasbrasileira.org

CDVHS
Centro de Defesa da Vida 
Herbert de Souza

Centro de Defensa de la Vida 
Herbert de Souza

www.cdvhs.org.br

CEAP
Centro de Educação 
e Assessoramento Popular

Centro de Educación 
y Asesoramiento Popular

www.ceap-rs.org.br

CENDHEC
Centro Dom Helder Câmara de Estudos 
e Ação Social

Centro Don Helder Cámara de Estudios y 
Acción Social

cendhec@terra.com.br 
cendhec@cendhec.org.br

CERESAN
Centro de Referência em Segurança 
Alimentar e Nutricional

Centro de Referencia en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

www.ufrrj.br/cpda/ceresan

CFÊMEA
Centro Feminista de Estudos 
e Assessoria

Centro Feminista de Estudios 
y Asesoría

www.cfemea.org.br

CFN Conselho Federal de Nutricionistas Consejo Federal de Nutricionistas www.cfn.org.br

CIMI Conselho Indigenista Missionário Consejo Indigenista Misionero www.cimi.org.br

CJC Centro Josué de Castro Centro Josué de Castro www.josuedecastro.org.br

CJG www.global.org.br

CMP Central dos Movimentos Populares Central de los Movimientos Populares cmpnac@uol.com.br

CNASI
Confederação Nacional das 
Associações dos Servidores do INCRA

Confederación Nacional de las 
Asociaciones de los Servidores del INCRA

jink1956@yahoo. com.br
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ANEXO I. INSTITUCIONALIDADE DO GOVERNO FEDERAL

Presidência da República Federativa do Brasil: encontram-se a Casa Civil (responsável pela 
coordenação e integração dos programas e ações do Governo Federal); o Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) (diretamente ligado à Presidência, com sede no 
anexo do Palácio do Planalto); a Secretaria Geral (responsável por boa parte das relações com 
as organizações sociais); o Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA); a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos (SAE) (que abriga o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que desenvolve 
atividades de pesquisa e análise de políticas públicas sobre segurança alimentar e nutricional) e 
a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) (que coordena a Política Nacional de Direitos 
Humanos).

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA): tem a missão de promover o 
desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio brasileiro. Vinculam-se ao 
ministério a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) (encarregada de gerir as políticas 
agrícolas e de abastecimento, apoiando a agricultura familiar e populações em situação de 
insegurança alimentar e nutricional) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 
(que coordena o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA, incluindo a segurança 
alimentar e nutricional)

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA): responsável por políticas de reforma agrária 
por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), promoção do 
desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares e demarcação e titulação das terras das 
comunidades quilombolas. Coordena os Programas Territórios da Cidadania33, de Aquisição de 
Alimentos (juntamente com o MDS, CONAB/MAPA, MPOG, MF e MEC), Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), entre outros. Também encontra-se o Projeto Dom Hélder 
Câmara (ações no semi-árido) e o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD) 
(pesquisas em SAN).

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS): responsável pela assistência social 
(Secretaria Nacional de Assistência Social, SNAS), segurança alimentar e nutricional (Secretaria 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SESAN) e pelos programas de transferência de 
renda (Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, SENARC), como o Bolsa Família. Também 
encontra-se a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN).
 
Ministério da Educação (MEC): responsável pela Educação Básica e Superior no Brasil. Vinculam-se 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (responsável pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, PNAE) e as Universidades Federais (várias universidades brasileiras, 
inclusive estaduais e privadas, pesquisam o tema da segurança alimentar e nutricional).

Ministério do Meio Ambiente (MMA): responsável pela política nacional do meio ambiente e 
dos recursos hídricos, política nacional de preservação, conservação e utilização sustentável 
de ecossistemas e pelo zoneamento ecológico-econômico. O tema da Segurança Alimentar e 
Nutricional também é presente no ministério.

33 Conjunto de 180 ações em diversas áreas que envolvem a segurança alimentar e nutricional em 120 territórios rurais em 2009 com 
baixo índice de desenvolvimento humano.
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OPSAN
Alimentar e Nutrição Alimentaria y Nutrición

www.unb.br/fs/opsan

REBRIP
Rede Brasileira pela Integração dos 
Povos

Red Brasileña por la Integración de los 
Pueblos

www.rebrip.org.br

RENAP
Rede Nacional de Advogados e 
Advogadas Populares

Red Nacional de Abogados y Abogadas 
Populares

www.grupos.com.br/group/renap

RENAS
Rede Evangélica Nacional de Ação 
Social

Red Evangélica Nacional de Acción Social www.renas.org.br

REDE DE DIREITOS 
HUMANOS E 
CULTURA

Rede Direitos Humanos e Cultura Red Derechos Humanos y Cultura www.dhnet.org.br

REDE BRASILEIRA 
DE EDUCACIÓN EM 
DIREITOS HUMANOS

Rede Brasileira de Educação em 
Direitos Humanos

Red Brasileña de Educación en Derechos 
Humanos

www.dhnet.org.br/educar/redeedh/
index.html

REDE BRASIL DE 
DIREITOS HUMANOS

Rede Brasil de Direitos Humanos Rede Brasil de Derechos Humanos
www.dhnet.org.br/redebrasil/frame.
htm

REDE SOCIAL DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Humanos Humanos
www.social.org.br

REDE NACIONAL DE 
RELIGIõES AFRO-
BRASILEIRAS E 
SAÚDE

Rede Nacional de Religiões Afro-
brasileiras e Saúde

Red Nacional de Religiones 
Afrobrasileñas y Salud

com/2008/01/rede-nacional-de-religies-
afro_3892.html

SASOP
Serviço de Assessoria a Organizações 
Populares Rurais

Servicio de Asesoría a Organizaciones 
Populares Rurales

www.sasop.org.br

SINPAF
Sindicato Nacional dos Trabalhadores 

Desenvolvimento Agropecuário

Sindicato Nacional de los Trabajadores 

Desarrollo Agropecuario
sinpaf@sinpaf.com.br

SOS Corpo www.soscorpo.org.br

TERRA DE DIREITOS Terra de Direitos Tierra de Derechos

VIA CAMPESINA Via Campesina Vía Campesina

VISÃO MUNDIAL Visão Mundial Visión Mundial www.visaomundial.org.br

ANEXO III.  LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL – LOSAN

Presidência da República | Casa Civil | Sub-chefatura para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.

Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
 Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o
 direito humano à alimentação adequada e dá 

outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e Composição do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio do qual o poder público, com a 
participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas 
e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada.

Art. 2º. A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da 
pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, 
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e 
garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

§ 1º. A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, 
econômicas, regionais e sociais.

§ 2º. É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, 
fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir 
os mecanismos para sua exigibilidade.

Art. 3º. A segurança alimentar e nutricional consiste na 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 ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis.

Art. 4º. A segurança alimentar e nutricional abrange:
I. a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da 
agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, 
incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, 
incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição da renda; 

CNBB
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil

Conferencia Nacional de Obispos de 
Brasil

www.cnbb.org.br

CNTE
Confederação Nacional de 
Trabalhadores em Educação

Confederación Nacional de Trabajadores 
de la Educación

www.cnte.org.br

CNTSS
Confederação Nacional de 
Trabalhadores em Seguridade Social

Confederación Nacional de Trabajadores 
de la Seguridad Social 

www.cntsscut.org.br

COEP
Fome e pela Vida Hambre y por la Vida

www.coepbrasil.org.br

CONECTAS Conectas Direitos Humanos Conectas Derechos Humanos www.conectas.org

COIAB
Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira

Coordinación de Organizaciones 
Indígenas de la Amazonía Brasileña

www.coiab.com.br

CNPA
Confederação Nacional dos Pescadores 
e Aqüicultores

Confederación Nacional de los 
Pescadores y Acuicultores 

s/i

CONAQ
Coordenação Nacional das 
Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas

Coordinación Nacional de las 
Comunidades Negras Rurales de Negros 
Cimarrones

www.conaq.org.br

CONIC Conselho Nacional de Igrejas Cristãs www.conic.org.br

CONTAG
Confederação dos Trabalhadores da 
Agricultura

Confederación de los Trabajadores de la 
Agricultura

www.contag.org.br

CPT Comissão Pastoral da Terra Comisión Pastoral de la Tierra www.cpt.org.br

CRIOLA Organização de Mulheres Negras Organización de Mujeres Negras www.criola.org.br

CBJP www.cbjp.org.br

DESER
Departamento de Estudos Sócio-
Econômicos Rurais

Departamento de Estudios 
Socioeconómicos Rurales

www.deser.org.br

DIEESE
Departamento Intersindical de 

y Estudios Socioeconómicos
www.dieese.org.br

ESPLAR Centro de Pesquisa e Assessoria www.esplar.org.br

FASE
Federação dos Órgãos de Assistência 
Social e Educacional

Federación de Órganos de Asistencia 
Social y Educacional

www.fase.org.br

FBES Fórum Brasileiro de Economia Solidária Foro Brasileño de Economía Solidaria www.febs.org.br

FBOMS
Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento

Foro Brasileño de ONGs y Movimientos 
Sociales para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo

FENACELBRA
Federação Nacional das Associações de 
Celíacos do Brasil

Federación Nacional de las Asociaciones 
de Celíacos de Brasil

www.doencaceliaca.com.br

FENDH
Direitos Humanos Derechos Humanos

www.direitos.org.br

FETRAF
Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar da Região Sul

Federación de los Trabajadores de la 
Agricultura Familiar de la Región Sur

www.fetrafsul.org.br

FIAN Brasil
Rede de Informação e Ação pelo 
Direito Humano a se Alimentar

Red de Información y Acción por el 
Derecho Humano a Alimentarse

FNRA
Fórum Nacional de Reforma Agrária e Foro Nacional de Reforma Agraria y 

www.limitedapropriedadedaterra.org.br

FUNDAÇÃO IDH
Humanos Humanos

www.idh.org.br

FBSSAN
Fórum Brasileiro de Soberania 
Segurança Alimentar e Nutricional

Foro Brasileño de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

FÓRUM SOCIAL 
MUNDIAL

Fórum Social Mundial Foro Social Mundial www.forumsocialmundial.org.br

FPA Fundação Perseu Abramo Fundación Perseu Abramo www.fpa.org.br

GTA Grupo de Trabalho Amazônico Grupo de Trabajo Amazónico www.gta.org.br

GAJOP
Gabinete de Assessoria Jurídica às 
Organizações Populares

Gabinete de Asesoría Jurídica a las 
Organizaciones Populares

www.gajop.org.br

GELEDÉS www.geledes.org.br

GREENPEACE Brasil Greenpeace Brasil Greenpeace Brasil www.greenpeace.org.br

IBASE
Econômicas Económicos

www.ibase.br

IDACO
Comunitária Comunitaria

www.idaco.org.br

INAGRODF
Combate à Pobreza a la Pobreza

INESC www.inesc.org.br

INSTITUTO ETHOS
Responsabilidade Social Responsabilidad Social

www.ethos.org.br

INSTITUTO PÓLIS www.polis.org.br

ISA www.socioambiental.org

IDEC
Consumidor Consumidor

www.idec.org.br

IPDH
Humanos

www.palmares.org.br

INSTITUTO 
TERRAMAR

www.terramar.org.br

IRPAA
Agropecuária Apropriada Agropecuaria Apropiada

www.irpaa.org

JUSTIÇA GLOBAL www.global.org.br

MAB
Barragens

Movimiento de los Afectados por 
Represas

www.mabnacional.org.br

MEB Movimento de Educação de Base Movimiento de Educación de Base www.meb.org.br

MESA BRASIL SESC Mesa Brasil SESC Mesa Brasil SESC www.mesabrasil.sesc.com.br

MISEREOR Brasil
Obra Episcopal de Cooperação Para O 
Desenvolvimiento - Brasil

Obra Episcopal de Cooperación al 
Desarrollo - Brasil

www.misereor.de/index.
php?id=2990&L=3

MMC Brasil
Movimento das Mulheres Camponesas 
do Brasil

Movimiento de las Mujeres Campesinas 
de Brasil

www.mmcbrasil.com.br

MNDH
Movimento Nacional pelos Direitos 
Humanos

Movimiento Nacional por los Derechos 
Humanos

www.mndh.org.br

MNMMR
Movimento Nacional de Meninos e 
Meninas de Rua

Movimiento Nacional de Niños y Niñas 
de la Calle

www.mnmmr.org.br

MOC
Movimento de Organização 
Comunitária

Movimiento de Organización 
Comunitaria

www.moc.org.br

MPA Movimento de Pequenos Agricultores Movimiento de Pequeños Agricultores mpanacional@brturbo.com

MST
Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra

Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra

www.mst.org.br

MTL Movimento Terra, Trabalho e Liberdade Movimiento Tierra, Trabajo y Libertad
br

MAMA
Mulheres da Amazônia de la Amazonía

s/i

MSF Médicos Sem Fronteiras Médicos Sin Fronteras www.msf.org.br

MIQCB
Movimento Interestadual das 
Quebradeiras de Coco Babaçu

Movimiento Interestadual de las 
Rompedoras de Coco Babasú

www.miqcb.org.br

OXFAM Brasil Oxfam Brasil Oxfam Brasil www.oxfam.org.uk
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a) elaborar, a partir das diretrizes emanadas do CONSEA, a Política e o Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos 
de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação; 

b) coordenar a execução da Política e do Plano; 

c) articular as políticas e planos de suas congêneres estaduais e do Distrito Federal; 

IV – os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; e 

V – as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e 
que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN.

§ 1º. A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional será precedida de 
conferências estaduais, distrital e municipais, que deverão ser convocadas e organizadas pelos 
órgãos e entidades congêneres nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, nas quais 
serão escolhidos os delegados à Conferência Nacional.

§ 2º. O CONSEA será composto a partir dos seguintes critérios: I – 1/3 (um terço) de representantes 
governamentais constituído pelos Ministros de Estado e Secretários Especiais responsáveis 
pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional; II – 2/3 (dois terços) 
de representantes da sociedade civil escolhidos a partir de critérios de indicação aprovados 
na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; e III – observadores, incluindo-
se representantes dos conselhos de âmbito federal afins, de organismos internacionais e do 
Ministério Público Federal.

§ 3º. O CONSEA será presidido por um de seus integrantes, representante da sociedade civil, indicado 
pelo plenário do colegiado, na forma do regulamento, e designado pelo Presidente da República.

§ 4º. A atuação dos conselheiros, efetivos e suplentes, no CONSEA, será considerada serviço de 
relevante interesse público e não remunerada.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12º. Ficam mantidas as atuais designações dos membros do CONSEA com seus respectivos 
mandatos.

Parágrafo único. O CONSEA deverá, no prazo do mandato de seus atuais membros, definir a 
realização da próxima Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a composição 
dos delegados, bem como os procedimentos para sua indicação, conforme o disposto no § 2o do 
art. 11 desta Lei.

Art. 13º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de setembro de 2006; 185° da Independência e 118° da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PATRUS ANANIAS
Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

ANEXO IV.  POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAN 
E AS DIMENSÕES DA REALIZAÇÃO DO DHAA, BRASIL, 2009.

DIMENSÃO/ POLÍTICA/ 
RESPONSÁVEL

OBJETIVO DA POLÍTICA/
PROGRAMA

PROTEGE PROVÊ PROMOVE

DIMENSÃO 1E 2: PRODUÇÃO/ DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS

1. PRONAF MDA

Financiamento, proteção, 
assistência técnica e capacitação, 
apoio à comercialização, geração 
de renda e agregação de valor para 
a agricultura familiar.

X

2. Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar – PAA

MDA, MDS e 
MAPA/CONAB

Estabelecer vínculos entre a 
produção de base familiar, a 
formação de estoques públicos 
e o atendimento às populações 
em situação de insegurança 
alimentar e nutricional.

X

Formação de Estoques 
MAPA/CONAB

Fixação de preços mínimos com 
base nos quais é estabelecida a 
intervenção do governo, seja para 
recomposição dos preços ou para a 
formação de estoques reguladores.

X

4. Programa Brasileiro de 
Modernização do Mercado MAPA/CONAB

Modernização do mercado 
brasileiro de hortigranjeiros, 
por meio do estabelecimento de 
ampla base de dados referentes 
à série histórica, volume, 
origem e preços de produtos 
comercializados no mercado 
atacadista.

X

5. Reforma Agrária MDA

Redistribuição de terras, regularização 
de posses e reordenamento 
agrário; fornecimento dos meios 
indispensáveis à exploração racional 
da terra aos atendidos pela reforma 
e aos agricultores familiares; 
dinamização da economia e da vida 
social e cultural dos territórios.

X

6. Programa da 
Agrobiodiversidade

MMA

Promover o resgate, a conservação, 
o uso sustentável e a valorização 

coevolução por comunidades locais, 
povos indígenas e agricultores 
familiares.

X X

7. Pesca e Aqüicultura MPA

Visa a promoção e o 
fortalecimento sustentável 

considerando sua diversidade, de 
forma a contribuir para a inclusão 
social.

X

II. a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; 

III. a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos 
populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social;

IV. a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como 
seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem 
a diversidade étnica e racial e cultural da população;

V. a produção de conhecimento e o acesso à informação; e

Art. 5º. A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e 
nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões 
sobre a produção e o consumo de alimentos.

Art. 6º. O Estado brasileiro deve empenhar-se na promoção de cooperação técnica com países 
estrangeiros, contribuindo assim para a realização do direito humano à alimentação adequada 
no plano internacional.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 7º. A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar 
e nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos 
e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas instituições 
privadas, com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que manifestem 
interesse em integrar o Sistema, respeitada a legislação aplicável.

§ 1º. A participação no SISAN de que trata este artigo deverá obedecer aos princípios e 
diretrizes do Sistema e será definida a partir de critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA e pela Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional, a ser criada em ato do Poder Executivo Federal.

§ 2º. Os órgãos responsáveis pela definição dos critérios de que trata o § 1o deste artigo poderão 
estabelecer requisitos distintos e específicos para os setores público e privado.

§ 3º. Os órgãos e entidades públicos ou privados que integram o SISAN o farão em caráter 
interdependente, assegurada a autonomia dos seus processos decisórios.

§ 4º. O dever do poder público não exclui a responsabilidade das entidades da sociedade civil 
integrantes do SISAN.

 
Art. 8º O SISAN reger-se-á pelos seguintes princípios: 
I – universalidade e eqüidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de 
discriminação; 

II – preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas; 

III – participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle 
das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo; e 

IV – transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos critérios 
para sua concessão.

Art. 9º. O SISAN tem como base as seguintes diretrizes: 
I – promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não 
governamentais; 

II – descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de 
governo; 

III – monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo de gestão das 
políticas para a área nas diferentes esferas de governo; 

IV – conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada, 
com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população; 

V – articulação entre orçamento e gestão; e 

VI – estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos humanos.

como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e 
nutricional do País.

Art. 11º Integram o SISAN: 
I – a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável pela 
indicação ao CONSEA das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança 
Alimentar, bem como pela avaliação do SISAN; 

II – o CONSEA, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, responsável pelas 
seguintes atribuições: 

a) convocar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com periodicidade 
não superior a 4 (quatro) anos, bem como definir seus parâmetros de composição, organização 
e funcionamento, por meio de regulamento próprio; 

b) propor ao Poder Executivo Federal, considerando as deliberações da Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, as diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se requisitos orçamentários para sua consecução; 

c) articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes do 
Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional; 

d) definir, em regime de colaboração com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional, os critérios e procedimentos de adesão ao SISAN; 

e) instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de 
segurança alimentar e nutricional nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, com a 
finalidade de promover o diálogo e a convergência das ações que integram o SISAN; 

f) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações 
públicas de segurança alimentar e nutricional; 

III – a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, integrada por Ministros 
de Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança 
alimentar e nutricional, com as seguintes atribuições, dentre outras: 
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16. Suplementação 
da Vitamina A

MS

nutricional de vitamina A em 
crianças de seis a cinqüenta e nove 
meses de idade e mulheres no 
pós-parto imediato (antes da alta 
hospitalar), residentes em regiões 
consideradas de risco (região 

em Minas Gerais e Vale do Ribeira 
em São Paulo).

X

17. Promoção de Hábitos 
de Vida e de Alimentação 
Saudável para Prevenção da 
Obesidade e das Doenças 
Crônicas Não-Transmissíveis

MS

Apoiar os estados e municípios 
brasileiros no desenvolvimento 
de ações e abordagens para a 
promoção da saúde e a prevenção 
de doenças relacionadas à 
alimentação e nutrição, tais 
como anemia, hipovitaminose A, 

(DDIs), desnutrição, obesidade, 
diabetes, hipertensão, câncer, entre 
outras.

X

18. Saúde da Família MS

Reorientar o modelo assistencial, 
operacionalizado mediante 
a implantação de equipes 

básicas de saúde, responsáveis 
pelo acompanhamento de um 

As equipes atuam com ações de 
promoção da saúde, prevenção, 
recuperação, reabilitação 
de doenças e agravos mais 
freqüentes.

X

19. Agentes Comunitários de 
Saúde

MS

Promover a reorientação do 
modelo assistencial no âmbito 
do município, a quem compete 
à prestação da atenção básica à 
saúde.

X

20. Cobertura Vacinal no 
Primeiro Ano de Vida

MS
Vacinação de caráter nacional, 
além da aquisição, conservação e 
distribuição dos imunobiológicos.

X

21. Saneamento – FUNASA MS

Saneamento rural para populações 
de assentamentos da reforma 

(inclui população indígena) e em 
escolas rurais. 

X

DIMENSÃO 6: EDUCAÇÃO

MEC

e idosos, com o atendimento 
prioritário a 1.928 municípios 

ou superior a 25% (desse total 
90% na região Nordeste). Esses 
municípios recebem apoio técnico 
na implementação de ações que 

X X 

MEC

Assegurar a todos os brasileiros a 
formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhes os meios para 
progredir no trabalho e em estudos 
posteriores.

X X

DIMENSÃO 7: POPULAÇÕES TRADICIONAIS

24. Comunidades Tradicionais MJ
Voltada para a inclusão social e 

tradicionais. 
X

25. Regularização das terras 
quilombolas

MJ

remanescentes de quilombos o 
direito à terra e ao desenvolvimento 

de melhorar as condições de vida 
nessas comunidades por meio da 
regularização da posse da terra, 

sustentável e do apoio a suas 

X X

26. Carteira Indígena MMA

Promover a segurança alimentar 
e nutricional em comunidades 
indígenas, mediante o apoio às 

e preservação ambiental de suas 
terras.

X

27. Regularização fundiária de 
terras indígenas

MDA
Regularização fundiária, criação e 
gestão de unidades de conservação X X

Fonte: elaboração própria, matriz do documento “Construindo um sistema de monitoramento da realização 
progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada no contexto do Sistema Nacional da Segurança Alimentar 

Implantação do Sistema Nacional (CAISAN, 2009) e páginas eletrônicas dos Ministérios da Saúde e Educação.

(*)

realizadas pelo programa podem ser ampliadas a depender da análise feita.

(**) É importante mencionar que, apesar da importância do PBF para o provimento do DHAA e de outros direitos humanos, a imposição 

não como condição para a realização de um direito, sujeita à punição. Assim, apesar do PBF colaborar para o provimento do DHAA e outros 
direitos, a imposição de condicionalidades e a possibilidade de exclusão das famílias violam a dimensão de respeitar a realização do DHAA. As 

razões pelo não cumprimento das condicionalidades por parte das famílias podem ser variadas: a não oferta do serviço por parte do Estado, 

DIMENSÃO 3: RENDA/ACESSO E GASTO COM ALIMENTOS

8. Bolsa Família MDS

Transferência direta de renda com 
condicionalidades (**) que para 
famílias em situação de pobreza e 
extrema pobreza.

X

MDS

salário mínimo mensal às pessoas 

cinco) anos de idade, e às pessoas 

para a vida independente e para o 
trabalho.

X

10.Previdência Social 

Previdenciários) 
MPS

dos seus segurados quando estes 
perdem sua capacidade de trabalho 
seja pela doença, invalidez, idade 
avançada, morte e desemprego 
involuntário, ou mesmo a 
maternidade e a reclusão.

X

Salário Mínimo
MTE

época, na “região do país, as 
suas necessidades normais de 
alimentação, habitação, vestuário, 
higiene e transporte.

X

DIMENSÃO 4: ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

12. Programa Nacional de 
Alimentação Escolar

FNDE/MEC

Contribuir para o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, 
a aprendizagem, o rendimento 

alimentares saudáveis dos alunos, 
mediante ações de educação 
alimentar e nutricional e oferta de 
refeições que cubram, no mínimo, 
20% das necessidades nutricionais 
diárias dos alunos para uma refeição 
(30% em comunidades indígenas e 
quilombolas e 70% para o ensino em 
período integral) durante o 

X X 

13. Programa Acesso à 
Alimentação

13.1. Distribuição de Alimentos 
MDS

Atender famílias indígenas, 
quilombolas, de trabalhadores rurais 
que pleiteiam o acesso ao Programa 
Nacional de Reforma Agrária, de 

por barragem e de pescadoras que 
estão em situação de insegurança 
alimentar e nutricional. Em casos 
de emergência e/ou calamidade 
acionado pela Defesa Civil Nacional 
disponibiliza-se cestas de alimentos 

agricultura familiar.

X

13.2. Restaurantes Populares MDS

Produção e comercialização 
de alimentos saudáveis a 
preços acessíveis ao público de 
baixa renda, principalmente 
trabalhadores urbanos informais, 
catadores de material reciclado, 
idosos e estudantes.

X

13.3. Cozinhas Comunitárias MDS
Pequenos restaurantes populares 
direcionados às famílias em 
situação de insegurança alimentar.

X

13.4. Bancos de Alimentos MDS

Abastecimento alimentar, visando 
à diminuição do desperdício 
em centros urbanos pelo 
armazenamento e processamento 
estratégico de alimentos 
provenientes de doações oferecidas 
por indústrias, supermercados, 
varejões, feiras, centrais de 
abastecimento e por ações 
governamentais.

X

13.5. Cisternas MDS
construção de equipamentos 
de coleta de água da chuva 
desenvolvidos no âmbito da 
tecnologia social.

X

13.6. Acesso à Água para 
Produção de Alimentos 
para o Autoconsumo

MDS

Fomentar tecnologias sociais de 
captação e armazenagem das águas 

de pequenos animais de modo 
sustentável, incluindo cisternas em 
escolas públicas da zona rural que 
não dispõem de abastecimento de 
água para as populações difusas da 
zona rural do semiárido brasileiro.

X

14. Programa de Alimentação 
do Trabalhador – PAT

MTE

Melhoria das condições 
nutricionais dos trabalhadores, com 

de vida, na redução de acidentes 
de trabalho e no aumento da 

atendimento aos trabalhadores 
de baixa renda (até cinco salários 
mínimos mensais = 5x R$ 465,00).

X X

DIMENSÃO 5: SAÚDE E ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE

15. Suplementação de Ferro MS

Reduzir a prevalência de Anemia 

da suplementação medicamentosa 
gratuita de sulfato ferroso para 
todas as crianças de 6 meses a 18 

da 20ª semana e mulheres até o 3º 
mês pós-parto por meio do SUS.

X
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1.1 O crescimento da produção
      de grãos e sua distribuição
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Tabela 1  

Total mundial da produção de arroz, milho, soja e trigo — 1961-2006    

                    (milhões de t) 

ANOS ARROZ MILHO SOJA TRIGO        TOTAL  

1961 215,6 205,0 26,9 222,4 669,9 

1970 316,3 265,8 43,7 310,8 936,7 

1980 396,9 396,7 81,0 440,3 1 314,9 

1990 518,5 483,4 108,5 592,4 1 702,7 

1995 547,5 517,3 127,0 542,7 1 734,5 

2000 598,9 593,2 161,4 586,1 1 939,6 

2001 597,9 615,8 177,9 589,7 1 981,3 

2002 569,0 603,9 181,8 574,7 1 929,4 

2003 584,2 640,7 187,5 560,3 1 972,7 

2004 607,3 727,4 206,3 633,3 2 174,3 

2005 631,5 712,9 214,9 628,7 2 188,0 

2006 634,6 695,2 221,5 605,9 2 157,3 

FONTE: FAOSTAT. 
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Tabela 6 
Área colhida com arroz, milho, soja e trigo no mundo — 1961-2006 

 
            (milhões de ha) 

ANOS ARROZ MILHO SOJA TRIGO TOTAL  

1961 115,4 105,5 23,8 204,2 448,9 

1970 132,9 113,0 29,5 208,0 483,4 

1980 144,4 125,7 50,6 237,3 558,1 

1990 147,0 131,3 57,2 231,3 566,7 

1996 150,3 139,9 61,1 226,9 578,2 

1997 151,1 142,0 66,9 226,3 586,3 

1998 151,7 140,1 71,0 220,1 582,9 

1999 156,9 139,9 72,1 213,3 582,2 

2000 154,2 139,7 74,3 215,5 583,7 

2001 151,9 139,3 76,7 214,6 582,5 

2002 147,8 138,4 79,0 213,7 578,8 

2003 148,6 143,9 83,7 207,6 583,7 

2004 150,7 147,4 91,6 216,8 606,5 

2005 154,7 147,8 92,4 220,2 615,1 

2006 156,3 146,7 94,9 214,4 612,4 

FONTE: FAOSTAT. 
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Tabela 7 

Produtividade do arroz, do milho, da soja e do trigo no mundo — 1961-2006 
(t) 

ANOS ARROZ MILHO SOJA TRIGO TOTAL   

1961 1,87 1,94 1,13 1,09 1,49 

1970 2,38 2,35 1,48 1,49 1,94 

1980 2,75 3,15 1,60 1,86 2,36 

1990 3,53 3,68 1,90 2,56 3,00 

1996 3,79 4,21 2,13 2,58 3,24 

1997 3,82 4,13 2,16 2,71 3,28 

1998 3,82 4,39 2,26 2,70 3,34 

1999 3,89 4,35 2,19 2,75 3,37 

2000 3,88 4,25 2,17 2,72 3,32 

2001 3,93 4,42 2,32 2,75 3,40 

2002 3,85 4,36 2,30 2,69 3,33 

2003 3,93 4,45 2,24 2,70 3,38 

2004 4,03 4,93 2,25 2,92 3,59 

2005 4,08 4,82 2,33 2,85 3,56 

2006 4,06 4,74 2,33 2,83 3,52 

FONTE: FAOSTAT. 

 

Tabela 8 
 

Taxas de crescimento da produção e do consumo de arroz, milho, soja e trigo no mundo — 1961-2006 
(%) 

DISCRIMINAÇÃO ARROZ MILHO SOJA  (1) TRIGO 

Produção mundial .............................. 194,28 239,11 723,95 172,47 

Consumo mundial .............................. 178,68 245,76 636,21 165,08 

FONTE:  FAO (dados de produção). 
  USDA (dados de consumo). 

(1) As taxas de crescimento são do período de 1964 a 2006. 
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Tabela 2  
Produção mundial de arroz por países produtores — 1961-2006 

     (milhões de t) 

PAÍSES 1961 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

China ………………..... 56,2 113,1 142,9 191,6 187,3 189,8 179,3 176,3 162,3 180,5 182,0 184,1 
Índia …………………... 53,5 63,3 80,3 111,5 115,4 127,4 139,9 107,7 132,8 124,7 137,6 136,5 
Indonésia …………...... 12,1 19,3 29,7 45,2 49,7 51,9 50,5 51,5 52,1 54,1 54,0 54,4 
Bangladesh …………... 14,4 16,7 20,8 26,8 26,4 37,6 36,3 37,6 38,4 36,2 39,8 43,7 
Vietnã ……………….... 9,0 10,2 11,6 19,2 25,0 32,5 32,1 34,4 34,6 36,1 35,8 35,8 
Tailândia ..................... 10,2 13,9 17,4 17,2 22,0 25,8 26,5 26,1 27,0 28,5 30,3 29,3 
Myanmar ..................... 6,8 8,2 13,3 14,0 18,0 21,3 21,9 21,8 23,1 24,7 25,4 25,2 
Filipinas ....................... 3,9 5,6 7,6 9,9 10,5 12,4 13,0 13,3 13,5 14,5 14,6 15,3 
Brasil ........................... 5,4 7,6 9,8 7,4 11,2 11,1 10,2 10,5 10,3 13,3 13,2 11,5 
Japão .......................... 16,2 16,5 12,2 13,1 13,4 11,9 11,3 11,1 9,7 10,9 11,3 10,7 

............. 215,6 316,3 396,9 518,5 547,5 598,9 597,9 569,0 584,2 607,3 631,5 634,6 

FONTE: FAOSTAT. 
 

 

Tabela 4 
Produção mundial de soja por países produtores — 1961-2006 

 (milhões de t) 

PAÍSES 1961 1970 1980  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005   2006 

Estados Unidos... 18,47 30,68 48,92 52,42 59,17 75,06 78,67 75,01 66,78 85,01 85,04 87,67 
Brasil ................. 0,27 1,51 15,16 19,90 25,68 32,73 39,06 42,77 51,92 49,55 51,18 52,36 
Argentina ........... 0,00 0,03 3,50 10,70 12,13 20,20 26,86 30,18 34,80 31,50 38,30 40,47 
China ................. 6,26 8,78 7,97 11,01 13,51 15,41 15,41 16,51 15,40 17,41 16,80 15,50 
Índia ................... 0,01 0,01 0,44 2,60 5,10 5,28 5,96 4,56 4,65 7,82 6,88 8,27 
Paraguai ............ 0,00 0,04 0,54 1,79 2,21 2,98 3,51 3,30 4,20 3,58 3,99 3,80 
Canadá .............. 0,18 0,28 0,69 1,26 2,29 2,70 1,64 2,34 2,27 3,05 3,16 3,53 
Bolívia ................ 0,00 0,00 0,05 0,23 0,89 1,23 0,83 1,30 1,72 1,61 1,69 1,35 
Ucrânia ..............        -        -        -           - 0,02 0,06 0,07 0,12 0,23 0,36 0,61 0,89 
Rússia ................ 0,34 0,60 0,53 0,88 0,29 0,34 0,35 0,42 0,39 0,56 0,69 0,81 

 ... 26,88 43,70 81,04 108,47 127,00 161,40 177,93 181,82 187,52 206,29 214,91 221,50 

FONTE: FAOSTAT. 
 

Tabela 3 
Produção mundial  de milho por países produtores — 1961-2006                                                                  

 (milhões de t) 

PAÍSES 1961 1970  1980 1990  1995  2000 2001 2002    2003  2004 2005 2006 

Estados Unidos ........... 91,4 105,5 168,6 201,5 188,0 251,9 241,4 227,8 256,3 299,9 282,3 267,6 
China ........................... 18,0 33,1 62,7 97,2 112,4 106,2 114,3 121,5 116,0 130,4 139,5 145,6 
Brasil ........................... 9,0 14,2 20,4 21,3 36,3 31,9 42,0 35,9 48,3 41,8 35,1 42,6 
México ......................... 6,2 8,9 12,4 14,6 18,4 17,6 20,1 19,3 20,7 21,7 18,0 21,8 
Índia ............................. 4,3 7,5 7,0 9,0 9,5 12,0 13,2 11,2 11,2 15,0 14,2 14,7 
Argentina ..................... 4,9 9,4 6,4 5,4 11,4 16,8 15,4 14,7 15,0 15,0 20,5 14,4 
França ......................... 2,5 7,5 9,3 9,4 12,7 16,0 16,4 16,4 12,0 16,4 13,7 12,9 
Indonésia ..................... 2,3 2,8 4,0 6,7 8,2 9,7 9,3 9,7 10,9 11,2 12,5 11,6 
Itália ............................. 3,9 4,8 6,4 5,9 8,5 10,1 10,6 10,6 8,7 11,4 10,4 9,7 
Canadá ........................ 0,7 0,0 5,8 7,1 7,3 7,0 8,4 9,0 9,6 8,8 9,5 9,3 

 ............. 205,0 265,8 396,7 483,4 517,3 593,2 615,8 603,9 640,7 727,4 712,9 695,2 

FONTE: FAOSTAT. 
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Tabela 5  

Produção mundial de trigo por países produtores — 1961-2006 
                                                                                                                                                                                                            (milhões de t) 

PAÍSES 1961 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

China ............... 14,3 29,2 55,2 98,2 102,2 99,6 93,9 90,3 86,5 92,0 97,4 104,5 
Índia ................. 11,0 20,1 31,8 49,8 65,8 76,4 69,7 72,8 65,8 72,2 68,6 69,4 
Estados Unidos 33,5 36,8 64,8 74,3 59,4 60,8 53,0 43,7 63,8 58,7 58,7 57,3 
Rússia .............. 62,5 93,8 92,5 101,9 30,1 34,5 47,0 50,6 34,1 45,4 47,7 45,0 
França ............. 9,6 12,6 23,8 33,3 30,9 37,4 31,5 38,9 30,5 39,7 36,9 35,4 
Canadá ............ 7,7 9,0 19,3 32,1 25,0 26,5 20,6 16,2 23,6 25,9 26,8 27,3 
Alemanha ........ 5,1 7,8 11,3 15,2 17,8 21,6 22,8 20,8 19,3 25,4 23,7 22,4 
Paquistão ......... 3,8 7,3 10,9 14,3 17,0 21,1 19,0 18,2 19,2 19,5 21,6 21,3 
Turquia ............ 7,1 10,1 16,6 20,0 18,0 21,0 19,0 19,5 19,0 21,0 21,5 20,0 
Reino Unido ..... 2,6 4,2 8,5 14,0 14,3 16,7 11,6 16,0 14,3 15,5 14,9 14,7 

 222,4 310,8 440,3 592,4 542,7 586,1 589,7 574,7 560,3 633,3 628,7 605,9 

FONTE: FAOSTAT. 
 

 

1.2 A evolução da produtividade
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 Evolução dos estoques e dos preços do milho — 1980-06
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Grafíco 2

Estoques Preços
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Gráfico 3

Evolução dos estoques e dos preços da soja — 1980-06
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Gráfico 4

Evolução dos estoques e preços do trigo — 1980-06

FONTE: USDA.

Legenda:

Estoques

0

Conclusões
 �
��	��	
�	�
	
���	��	�
���������	�
���
���	���

����	
 	
 �������
 �5���	
 ��
 ��	����	
 ���	������
 �	
�	��	�������	
�	�
����	�
��
�����	
�	�
�	������	�
�	�
���	$���
���������
8���	
��
�����
��	
/����
�J�����
�	���
	
����������	
��
��	����	
�&�5�	��
$���
������
�����
����	����
��
�	���
��������K���
�	
������	
�	
�	����	
�	
	�&	
������
$����
."
��	�
��
���������
������
 $��
 ����
 ����������	
 ��
 ��	����	
 ��
 ���
������	
��
&��/	�
��
��	�����������
�	���	�
�	�����
$��
�
����
�����
��
������	�
��	
���	���
��
��������	
��
������
����
�
��	����	
��
��	������
����
����
��
���
�	�>������
��
����	�
���	$���
���
������	
	��
�&�5�	���

3
�������
	
���	
��
$���
�	�
�����	�
6���	��
/��
����������
���
�	5����
�&�5�	�
�����������	
�
��	����	
��
��/	
�	�
	
	�>����	
��
��	�����
��	������8���%�
%
��������
 �����
 ��$���
 ��5��
 �
 �����A����
 �����
 �
��	����	
 ��
��/	
 �
 �
 ��
 �	>�1
 ��
 ��	��	
 �	�
 	�
��������	�
��
�	5����
�&�5�	�
����������
�
��	����	
��
�	>�
�������
��
��
���	��:�����
�
��
��/	
�������
F
%
	
$��
��	������
�	�
J���	�
��	�
F�
	�
�������
�
��
��/	
�
�������
�
��
�	>�
F
�	�	
	�	����
��
J����
������
D���
�����1
�
�	5����
�&�5�	�
���������
%
��������
���������
�	
������	
��
������	���
�
��	����	
��
��
	�

��
	���	
&��	�
���
���
$��
	�
��������	�
��������	�
�	�
����
	�>����	
��	
��&���������	�
�	
�	��	
��
�����
�	�
��	���	���
 ���	���	��
������
 �	
 ���	
��������	�
 	
��������	
 &	����������
 ?
 ��	����	
 ��
��/	
 ��
���������	
�	
�����	
��
	���	�
&��	��
�	
���	
�����5���	
�
�	>��
���
�	�	
�	���$R:����
����
�
������
�
������	
�	
�	���
��	�����	
��
�	>��
D���
������
�����
�	
��/	
��	�����	
����
��������
����
�
��	����	
��
��		
�
��	
����
���������	
/�����
	�
������

�
$�����	
$��
����
%1
����	
$��
�	
#����
��	
	�	���
��
�	���
��	
������
�
�����������	
��
���
������
�	�
	����
�
$��
�
����������J���
��	
��>�
����5��
��
���
��������
�	�	
���	������
�	���
��
������	�
��
������
���������
 ����
 �
 ��	����	
 ��
 ����������J���
 ��	
�	������
���
���������
����
�
��	����	
��
&��	�S

�

��

��

��

��

  
 

O GT - GT AAS
em 01 de junho de 2005 e realizou 07 reuni  

 
Em 06 de abril de 2006 o GT AAS retomou as suas atividades e ficou decidido 

que as pr
maior aprofundamento dos temas abordados, para as quais foram convidados 
especialistas dos respectivos assuntos, de diversos setores do Governo. 

 
Deste modo, de abril de 2006 a setembro de 2006 ocorreram 01 reuni

oficinas. A composi
representantes da Sociedade Civil e de setores do Governo, bem como representantes de 
Minist
Nacional de Alimenta  CGPAN e Agencia Nacional de Vigil
Sanit
Nutricional  CGEAN /Minist
Programa Nacional Alimenta - PNAE/Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educa  FNDE/Minist - 
IBAMA/Minist Ambiente, Companhia Nacional de Abastecimento  
CONAB e Coordena
Abastecimento, SGDS/DSPS, DSPS/SDC. Participaram, ainda das oficinas outros 
setores, como o Programa de Alimenta - PAT/Departamento de 
Seguran - DSST/Minist
outros. 
 

Os trabalhos continuaram com o objetivo de atender as sugest
setembro de 2006, com debates e di linares entre setores 
governamentais e da sociedade civil. 

 
Aconteceram duas outras reuni

para 2007, com a proposta da realiza
final dos trabalhos para mar e 2007. 
          

Dentre os assuntos que foram mais destacados pelo GT AAS em seus debates, 
encontra-se a agroecologia, tendo sido estabelecidos conceitos de consenso, sobretudo 
com suas interfaces com agricultura org ra de 
Produ
porque se contrap
muito debatido esteve relacionado 
Mundial de Sa
rela
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2 Os estoques das
   commodities e as tendên-
   cias no comportamento
   dos seus preços
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Gráfico 1

Evolução dos estoques e dos preços do arroz — 1980-06

FONTE: USDA.
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predomin
ed o c
compuls a e a bulimia, j
na rela  

Os reflexos deste modelo de desenvolvimento t
e excludente, entendida como transi
que revela mudan -mortalidade e nutricionais caracterizados 
pela car
convive com a mancha da fome geograficamente em grupos e regi
mesmo tempo, com o drama da obesidade. Esta situa
explicativo do conceito de sa
nutricionais, ultrapassava a an  uma 
dimens
ENDEF, que embora tenham omitido a realidade nutricional da popula
colocando a fome como principal problema, revelou vinte anos depois a magnitude 
desta realidade, que obedecia  os mesmos pressupostos perversos apontados por Josu
de Castro. Pesquisadores como Parga Nina, baseados em dados qualitativos do ENDEF 
apontaram a fome como principal problema, identificado no consumo de animais 
roedores por grupos urbanos. No final da d
destaque a Pesquisa Nacional de Nutri - PNSN trouxeram ao pa
realidade desta problem
relevantes em bols e cidades nordestinas e a obesidade nos grupos 
de maior renda. Estudos recentes, no entanto, mostram grande crescimento dos casos de 
obesidade, sem significativas diferen  
 

 discuss
alimenta
aspectos do desenvolvimento social e econ
alimentos que expresse a soberania alimentar. Que ao mesmo tempo, estimule a 
revaloriza
conhecimentos acumulados de popula
meio natural e a otimiza
necessidade de reprodu
agroecol
promovam a alimenta
desenvolvimento rural, que teve suas ra
(agroecossistemas) e orientadas para o desenvolvimento de sistemas produtivos que 
garantam, simultaneamente, alto grau de autonomia com rela
elevada capacidade de auto-regenera -
regula -pragas e organismos patog
e satisfat
produtoras e da sociedade. O Comit
seu Coment

conte
humano 
entendido como que a dieta, como um todo, deva conter uma gama de nutrientes 
necess al, desenvolvimento e manuten
atividade f

todas as etapas do ciclo de vida, atendendo as necessidades alimentares especiais, 
respeitando os h ferenciados e de acordo com o 
g
para manter, adaptar ou fortalecer a diversidade diet
administra . 
 

A constru
caminhada que vem sendo sistematizada nas pol
A contribui
movimento sindical, o qual estava se estruturando, ajudou a organizar  os oper
reivindicavam melhores condi
fam
sinaliza o de uma Pol
sendo institu
Alimenta
que representou a primeira aten o  
 

Em 1940 tamb
Alimentar em 
capacidade de cada pa . De 1949 a 1950 a prioridade 
era a merenda escolar, com enfoque na educa
refrigera
vigentes eram compensat as para reduzir as tens
sociais e a magnitude dos problemas. Em 1945 foi criada a Comiss
Alimenta
Pol PNA. 

 
De 1950 a 1970 o enfoque da PNA era a desnutri -infantil, quando 

n  A fome era 
um tema proibido, tendo sua exist
ignoradas. Com o avan za
especial, por incentivo da m
Pol
alimenta al dos anos 60 e in
caracterizava pela  luta contra o comunismo emergente na Europa e apoio 
como forma de manter o regime e a influ  

 
Na d

Nacional de Alimenta - INAN (1972), 
coordena -institucional das a
enquanto instalava-se uma crise mundial de produ
criados: o PRONAN I, restrito 
e pr -escolares, o qual teve baixa abrang
solucionar o problema da alimenta
distribui
centrados nos d
produtores em cooperativas, distribui - 
ind , alguma melhora no acesso aos alimentos. Em 1976 foi criado o Programa de 
Alimenta - PAT, o qual proporciona que o custo da alimenta

agrot
a ANVISA que vem implementando no com
de Agrot  PARA e que ir
mais consumidos pela popula
Familiar  POF. O projeto tem o prop o de avaliar o teor de agrot
alimentos, informar a popula
revertam um quadro do teor excessivo de contaminantes nos alimentos. 

 
Segundo dados de 2005 da POF, o consumo di  de legumes, 

verduras e frutas, enquanto a recomenda
gramas/dia. O PARA monitora dez alimentos e somente nos supermercados, o que n
suficiente para garantir o n -se 
necess
tamb

 
O incentivo ao resgate do patrim

componente simb -cultural na teia de representa
comida, foram muito debatidos, e constituem-se importantes recomenda
promo  
            

O reconhecimento que o pa r pesquisas/inqu
consumo alimentar foi um dos principais consensos do grupo. Em todas as reuni
membros do GT reconheceram que as estimativas utilizadas para a proposi
programas a umes e verduras 
feita com base em pesquisas de or
pa
alimentar no prazo m  

 
A discuss a

e saud
com fins de responder a sua pertin . A 
continuidade dos trabalhos, apontou como programa  o formato de gest
que a sugest -se na perspectiva de uma maior garantia 
da implementa  

 
Com o prop

formula para promo
descritos princ  

Este documento foi elaborado com o objetivo de identificar os diversos aspectos 
estrat  no 
Brasil. Est
desenvolvimento econ
bloco descreve os princ  da proposta. O 
terceiro apresenta as diretrizes gerais, o quarto prop
o quinto  refere-se  

 

O modo como se produz os bens necess  e como se 
reproduz a vida humana, numa dada sociedade, tem reflexos diretos no desenho dos 
corpos e no perfil de sa
de alimentos tinham como objetivo primordial a garantia da vida. Tanto os modos de 
coletar e produzir os alimentos, quanto a qualidade dos mesmos, influenciaram a 
fisiologia metab
arquitetando, inclusive, a matriz gen
funcional do estilo de vida prevalente durante  exist

           A comida era composta majoritariamente por alimentos frescos; a dieta era 
diversificada, em completa adequa  e 
a existentes ou pouco dispon alto desempenho de atividade 
f . A baixa disponibilidade de alimentos proporcionava apropria
cumulativa das possibilidades alimentares ambientais locais (leituras de paisagem, 
apropria moramento produtivo). 

           A produ auto-consumo, com predominante 
presen focos produtivos locais, o que levava 
desenvolvimento do dom c
alimentos, produzi-los e prepar -los, ao gerenciamento do ato de comer na forma 
coletiva em unidades familiares e em grupos com afinidades, alto uso de condimentos 
naturais como saborificadores, conservantes e curadores. Estas caracter tas 
outras conjugaram esta m
desenvolvimento da sua intelig  

         Nos 
milenar, com destaque para: (i) o consumo majorit
altamente carregados de conservadores n
glutamato monoss
condimentares; (iii) grande disponibilidade de alimentos de baixa qualidade nutricional, 
acompanhados da redu
distanciamento entre alimento, biomas locais e sazonalidades; (v)  as significativas 
mudan da ativo para o sedentarismo; (vi)  a impessoalidade do ato de 
se alimentar corroendo la
sociabilidade; (vii)  o distanciamento e a desapropria
relacionados mento propicia entre o ser humano e natureza, (viii) a 
desqualifica
configura  

          Estes fatores fazem do novo ser humano ref
altamente perverso com resultados negativos vis
como: o sobrepeso e a obesidade, hoje problemas de sa
significativa das doen
doen c) inclusive com destacada manifesta
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desenvolvimento destas a
Nutricional;(e) aprofundar a identifica
desenvolvimento da discuss quada e 
saud  

  
Foi  encaminhada 

diretrizes e solicitado prorroga
setembro de 2006, para efetuar a continuidade dos trabalhos e apresentar proposta de 
diretrizes para a promo
realizadas oficinas de trabalho com este prop
Plen
contribui
atividade, tendo como principais tarefas: aprimorar o conceito ainda em constru
principalmente quanto a abrang
documento para que se mantenha dentro de seu foco, definir o 
implementa
Pol  

 
Foi definida uma agenda de trabalho para discuss

visando sempre a integra
final foram constru
da Alimenta il.   

 
Baseado nos debates sobre estes aspectos referenciais, o GT construiu  o 

conceito de alimenta
novembro de 2006 e incorporado ao documento-base para a III Confer ia de 
Seguran  
 

 

 

  
          A alimenta equada 

Pacto Internacional de Direitos Humanos, Econ
qual o Brasil  nas Diretrizes 
Volunt mano 
da Seguran
como: 

Neste sentido, a dimens -
la est
econ
elaborado pelo Comit Direitos Econ
adequa
alimentares especiais. 

A Constitui
garantia deste direito, como no seu art.1, onde a dignidade da pessoa humana 
consagrada como princ
dispositivo enuncia direitos fundamentais pertinentes a toda a sociedade, uma vez que o 
sal cessidades vitais b
alimenta
janeiro de 1992, o Pacto Internacional dos Direitos Econ
que em seu art.11, incisos 1e 2, assegura 
alimentarem adequadamente e de estarem protegidas contra a fome. O par
artigo 5
internacionais que versem sobre mat  direitos humanos e dos quais o Brasil fa
parte. Por fim, a Lei Org
elaborada pelo CONSEA Nacional e sancionada pelo Presidente da Rep
setembro de 2006, cria o Sistema Nacional de Seguran
vistas a assegurar o direito humano  

         A Seguran iza
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 pr
cultural e que sejam social, econ
supera a dimens
ampliar a vis
de disponibilidade, sustentabilidade social, econ
diversidade cultural da na  
 

O conceito de SAN se relaciona ainda com o da soberania alimentar segundo o 
qual cada pa ticas e estrat
sustent
promo
define a abrang os para 
uma alimenta  

 
A experi

sociedade civil vivenciarem a discuss
caracter ica como um dos princ
nacional. Neste sentido, o princ
todos os segmentos governamentais e da sociedade civil na condu
formula ma pol
aos setores relacionados a sa
executivo, operacional e or
inst e todos os setores governamentais na condu deste programa 
nacional.  

fornecida ao trabalhador seja dividido entre Empresa, Governo e Trabalhador, 
viabilizando uma parceria entre sociedade e governo.  
 

O per
de novas ideologias, discuss
internacionaliza  pobres e ricos.  

 
Um importante marco na trajet

Nutri
1986, como desdobramento da 8
conceitos de sa  
 

De 1990 a 2000 fatos marcantes aconteceram com grandes reflexos na 
caminhada em busca de solu
desarticula ntre as 
Itamar Franco, em contraponto ao Mapa da Fome elaborado pelo IPEA, surge a A
Cidadania contra a Fome e a Mis
governo. o Nacional de Seguran - CONSEA e 
acontece em 1994 a I Confer  

 
O governo Fernando Henrique extinguiu o CONSEA e o INAN. Em 1999 foi 

criada a  ATAN (posteriormente denominada 
Coordena -Geral da Pol - CGPAN), inserida na 
Secretaria de Pol
Pol - PNAN, a qual se insere no contexto da 
seguran
alimentar e nutricional, controle higi -sanit
vida saud  recursos 
humanos. 

 
A PNAN foi elaborada por meio de processo participativo que reuniu diversas 

institui
Nacional de Sa -se como um de seus resultados a cria a 
Alimenta -2007 do Minist
um passo importante de prioriza
or  
nutri

 
Em 2003 tem in

como uma importante estrat
Nutricional no Pa  O CONSEA -instalado, com a denomina
Nacional de Seguran
alimentar a dimens
Seguran utri
promo
educa  
 

Em junho de 2005 foi criado o Grupo de Trabalho de Alimenta
atrav e Sa
entre as C

o termo 
complementam. O termo saud  expressa a dimens
est  dos Direitos Econ
da ONU, em 1999, abrangendo outras dimens
comensalidade, regionalidade, etnia, g o, al
biodiversidade.  

 
Em setembro de 2005 foi publicado pelo Minist

para a Popula
com o prop para a orienta
promo
elaborado 
doen inadequada, baseado nas evid
responsabilidade governamental em promover a sa
Estrat

 
Destaca-se neste contexto a proposi  frutas, 

legumes e verduras. O CONSEA ap
constru
da alimenta
grupo intersetorial liderado pela Coordena
Nutri  

 
Os membros do GT viram a matriz como uma estrat

percorreu caminhos de consulta e constru o ponto 
de partida para estabelecer como orienta
governamentais e na sociedade civil. 

 
O incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras foi consenso para todos 

os membros do GT e constitui-se no pilar de discuss organiza
isto foram identificados aspectos que deveriam ser aperfei
destacaram: os impactos do uso de agrot
de alimentos e a necessidade de garantir o princ precau
riscos para a sa
Confer  
 

Assim, a discuss
com se na biodiversidade, para assegurar uma alimenta
diversos debates, orientou as proposta do GT com o prop
matriz das a
verduras e frutas, como base para o fortalecimento nas iniciativas no 
governamental e da sociedade civil, visando a promo
saud
para o resgate e valoriza ectos culturais, com 
considerando o importante papel da mulher na sele
provimento do alimento na fam
promo el; (c) realizar invent
desenvolvidas pela sociedade civil com vistas a an
no pa
Federal envolvidos no tema da alimenta dequada e saud
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3.9 Articular as diretrizes da promo
outros programas institucionais presentes no PPA;. 

 
3.10 Incentivar o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras numa 

perspectiva intersetorial atrav im
aspectos simb
experi
comportamentos alimentares. 

 
3.11 Fomentar pacto social entre as ind  sociedade para a 

regulamenta
p  

 
3.12 Incentivar e incluir o componente simb

sa  
 
3.13 Articular a

agricultura familiar.
 
3.14 A educa

englobar os preceitos: de promover a autonomia, a interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade, de respeitar as culturas alimentares, de revitalizar e valorizar a 
hist
biodiversidade local, o uso de uma linguagem adequada 
inclusive, o saber ouvir. 

 
3.15 O Estado precisa assegurar o cumprimento da Lei de Biosseguran

legaliza
conserva
Federal representam um desrespeito 
contrap  

 
3.16 Fortalecer os CONSEAS nos estados e munic  

4. A  
4.1 Priorizar as a trat

Fam
promo
deve ser refor
e das Doen -Transmiss -se tamb
material e atividades de comunica  

 
4.2 Incluir  no curso de forma

sa  conte
alimenta
Nutricional e atendendo os preceitos da PNAN.  

 
4.3  Destacar a import

nutricional, vigil ria e vigil
produ
contaminantes f -qu
refor s relativas ao  ( ); - ); ao 
Controle de Contaminantes e Res - ); e ao 
Controle de Qualidade na Garantia da Conformidade, Seguran
Produtos de Origem Animal e de Origem Vegetal.  

 
4.4  Desenvolver  mecanismos inclusivos e capacitat

e tradicionais, mediante o refor
de Agentes Atuantes em Produ
T
Agricultores Familiares e Assentados da Reforma Agr
Diversifica

 a Atividades Pluriativas Solid - 
Terra Sol.  

 
4.5 Estabelecer mecanismos de regula

atrav
conforme o estabelecido na Pol  Sa  

 
4.6 Priorizar a educa

tradi
alimenta
ciclo de vida. Al
MDS e do MS, prop -se a cria
Alimentar e Nutricional nas Escolas.   

 
4.7 Fomentar pesquisas sobre alimenta

conhecimento, com destaque ao consumo alimentar e patrim
produ
A
Nutricional, cuja dota

 
4.8  Implementar a

Sa

   
A garantia do direito de acesso a terra para agricultores(as) sem terra e o 

reconhecimento das formas espec
sustent
familiares (incluindo a agricultura familiar, o extrativismo vegetal, a pesca artesanal, a  
ca - exclusiva para sobreviv
tradicionais, constituem-se em princ
alimentar. As experi
dimens soberania alimentar, articulam a conserva
manejo da biodiversidade  com resgate e conserva
vegetais adaptadas,  ra - e 
diversifica -
consumo. Articulam ainda o resgate de culturas alimentares, a valoriza
de qualidade, a educa
o mercado a partir da  contribuindo para a constru
novo padr
econ
incentivar a promo ara:  Programa Aquisi
Alimentos (PAA),  linha de cr
de Agrobiodiversidade da EMBRAPA, as a
Extens  Secretaria de Agricultura Familiar / Minist
Desenvolvimento Agr -Org Programa de Desenvolvimento da 
Agricultura Org  
 

  
A promo

jun
matriz de compreens
princ
forma ambientalmente sustent
da produ
cultural, tendo a ancestralidade como express
g
sistemas classificat
natureza intr
simb -cultural. O conceito de comida deve ser estimulado como express
identidade social, como dialogo na promo
a omo  

 
3.1 Criar instrumentos (normas e pr

investiga
federal, com ampla publicidade dessas normas para a popula
funcion  

 
3.2 Promo

exigibilidade, justiciabilidade e judiciabilidade. 
 
3.3 Criar, expandir e aprimorar programas e a

incentivo a produ
viabilizando a transi
agricultura e no agroextrativismo de base familiar, na perspectiva de g
gera  

 
3.4 Fortalecer e consolidar o Programa de Aquisi -PAA, 

transformando-o em pol
incentivo  
os circuitos locais de produ
alimentos regionais.   

 
3.5 Enfatizar a import

reiterada na Carta Pol econhece 
que as experi
agroextrativismo atrav
agroecol
p
sistemas produtivos e o resgate e preserva  

 
3.6 Priorizar a aquisi

por meio do Programa de Aquisi s, atendendo  as diretrizes do 
Consea e do FNDE quanto ao respeito aos h
local, a promo
agricultura familiar, o respeito aos h regionais, 
possibilitando a forma
desenvolvimento local. 

 
3.7 Priorizar a

frutas, como base a partir de iniciativas no da sociedade 
civil, que promovam o resgate e a valoriza
compreens  

 
3.8 Rediscutir a forma

modo que garanta o foco no Direito Humano a Alimenta
Seguran universidades os 
minist
de classe (conselhos, sindicatos, etc.). 
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- ANVISA: Vigil  
 
- MCT: Apoio  

 
- FUNASA: SISVAN ind  

         Controle da qualidade da  
         Educa  
 

II. A  
- EMBRAPA: Pesquisa e desenvolvimento 
 
- SEAP: Implanta  

   Apoio  
 

- MS: SISVAN 
         Apoio a estudos/pesquisas 
         Aten  
         Vigil  

 
- MDA: PRONAF 
  Diversifica  
  Reforma agr  
  Territ  
  Conviver 
 
- MMA: Comunidades tradicionais 
  Biodiversidade 
  PDPI 
 
- SEPPIR/FCPalmares: Cultura Afro-brasileira 
     Brasil quilombola 

 
III. A  
 

- 
 
- Necessidade de identificar e cadastrar experi

promovidas pela sociedade civil, que sirvam como base para novas 
iniciativas). 

 
-   
 
- Esta a

contribuir para a forma
alimenta  

 
-  
 
- Esta a

desenvolvimento do setor hortifrutigranjeiro por meio de capacita
agentes integrantes da cadeia de produ
um maior acesso a FLV, evitando o desperd por meio do transporte 
acondicionamento e armazenamento mais adequados, repercutindo na 
qualidade destes produtos.  

 
- 

- O PAT atinge uma grande parcela de popula
qual possui h limentares diferentes segundo regi
podendo ser portadora de diferentes necessidades alimentares especiais, 
para a qual a educa
valioso para a promo  

 
 
 
 
 

-   

 
- Considerando a riqueza do patrim

contribui -se a promo
estudos, eventos, exposi m acervo e similares. 

 
IV. A -or  

 
Foram destacadas: 
 
- ANVISA: Regulamenta

gordura saturada, gordura trans, a
nutricional.  

 
- MTE: Educa  

 
O desenvolvimento dos trabalhos permitiu identificar  tr

nortearam as discuss
acesso e (3) consumo. Para cada eixo foram pautadas as respectivas a
minist

relacionadas ao referido eixo, como pode ser observado no Quadro 2. 
  

Avaliou-se que, dada a abrang
necessidade de organizar as propostas no PPA, justifica-se a cria
estrat
PPA 2008-2011.  
 

Essa constata -base para a III 
Confer
proposi
como a primeira diretriz da Pol
proposi -
2011:  

 

vigil  padr
potabilidade. Para tanto, dever
Qualidade da  

4.9  Promover o reconhecimento, o resgate e a valoriza
alimentar na diversificada gastronomia brasileira, dotado de qualidade nutricional, 
notadamente expressa na culin
comunidades tradicionais, a exemplo do acaraj
que est   

 
 4.10 Estabelecer e coordenar atrav - Nacional semin

elabora
e saud
ensino e pesquisa. 

 
4.11  Incluir o CONSEA Nacional no GT Interministerial de Educa

Agroecologia institu
DOU de 03/07/2006.  

 
 
4.13  Apoiar o processo de rediscuss

frente  do Sistema Nacional de Seguran  
 
4.14 Garantir no SISAN o monitoramento da toxidade dos alimentos produzidos no 

campo e na ind  
 
4.15 Desenvolver  pesquisas de avalia

brasileira.  
 
4.16 Fomentar sistemas de distribui

regi
combate ao desperd
programas: Alimenta  - PNAE, PAT, PRONAF, PAA. Adicionalmente, 
deve-se refor
espec
Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Servi m Territ  

  
4.17 Criar observat

sociedade civil, para subsidiar setores governamentais no aprimoramento de a
de educa - Articular iniciativas fragmentadas dos v
minist
pesquisa sobre agrobiodiversidade da EMBRAPA, etc.) que t
dificuldades de recursos.  

 
4.18 Implementar a em a aquisi

produtos para a alimenta
PAA, como forma de respeitar os h
sustent  de 
possibilitar o acesso desses agricultores ao mercado institucional.  

4.19 Melhorar o di
trabalho - (PAT), agricultura, ANVISA e PAA.  

 
4.20 Criar mecanismos de di N e de promo

direito humano -se criar uma 
nova A
Alimentar e Nutricional.  

 
4.21 Criar mecanismos que possibilitem aumentar a abrang

Alimenta -PAT, para inclus  
 
4.22   Incluir na equipe do MTE e das Delegacias de Trabalho, estaduais e municipais, o 

profissional de nutri a
mecanismos que possibilitem o monitoramento dos aspectos nutricionais e da 
alimenta  

 
4.23 Fazer constar do or

promo A 
ABRANG
setorial entre gest  

 
  
Definidas as diretrizes e estabelecidas as a
adequada e saud das a
nutricional no PPA, selecionando as a
que possuem interface com a promo
normativas de car -or assifica
Quadro 1:  
 

I. A  
- MDS: Restaurantes populares p  

Bancos de alimentos 
Cozinhas comunit  
Agricultura urbana 
Educa  
Programa de aquisi  
 

- MAPA: Programa de produ  
   Controle de contaminantes e res  
 

- MS: Promo
Preven -Transmiss

- MDA: ATER e capacita
  Insumos 

 
- FNDE: PNAE 
 
- CONAB: Programa de aquisi  

Rede de Fortalecimento do Comercio Familiar de Produtos 
B - REFAP 
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corresponde à de nº 21, de 2001, assegurar aos segmentos vulneráveis da 
população o estabelecimento de políticas públicas consistentes que combatam 
a fome e a miséria, de forma a permitir a cada brasileiro usufruir de uma 
alimentação adequada. 

Importante destacar que a aprovação da PEC 
estabelecerá um novo patamar para a alimentação como direito humano 
fundamental. Esse direito deve ser assegurado por instrumentos legais infra-
constitucionais e por meio de Tratados Internacionais sobre o tema dos quais o 
Brasil é signatário, destacando o apoio do Estado na produção, 
comercialização e abastecimento de alimentos, a utilização sustentável dos 
recursos naturais, a promoção de práticas de boa alimentação por meio de 
programas educacionais, a distribuição de água e alimentos em situações de 
crise e a garantia da qualidade biológica e nutricional dos gêneros alimentícios. 

O tema foi objeto de debates extensos e profundos com a 
participação do Governo, de entidades internacionais e da sociedade civil, dos 
movimentos sociais e de membros da sociedade, tais como artistas, 
intelectuais, dentre outros colaboradores. 

Na primeira audiência pública, realizada em 09/09/2009, 
os membros da Comissão Especial ouviram especialistas na área de 
alimentação e nutrição, que prestaram sua colaboração inestimável à 
apreciação da PEC em análise, conforme apresentado a seguir:   

1)  O Presidente do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – Consea, Dr. Renato Maluf, afirmou que “é melhor 
trabalhar em um patamar em que a alimentação tenha um caráter de política de 
Estado, não variável com a troca de governos, do que uma política transitória. 
Ao colocar isso na Constituição, a alimentação como o direito social torna-se 
obrigatória, assim como já acontece com a saúde e a educação"; 

 

2)  O representante da Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação - FAO no Brasil, Dr. José Tubino, ressaltou 
que a crise alimentar mundial é crescente, com fome e desnutrição. Ele sugeriu 
que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncie ao mundo no dia 16 de 
novembro, quando começa a Cúpula Mundial da Alimentação na Itália, a 
aprovação da alimentação como direito constitucional dos brasileiros;   

3)  A Dra. Marília Leão, Presidente da Ação Brasileira 
pela Nutrição e Direitos Humanos – ABRANDH, destacou que o Direito 
Humano à Alimentação Adequada – DHAA é um tema em que o nosso país é 
pioneiro e referência internacional e que a proposta de inclusão constitucional é 
fundamental para reforçar argumentos em prol do DHAA em duas ordens: 
jurídica e política; 

4)  A Dra. Rosane Maria Nascimento da Silva, Presidente 
do Conselho Federal de Nutricionistas – CFN, enfatizou a alimentação como 
direito humano fundamental e a participação dos cerca de 55 mil nutricionistas 
na campanha de aprovação da PEC nº 43, de 2003.  

A segunda audiência pública, realizada em 15/09/2009, 
contou com a participação dos seguintes especialistas da área de segurança 
alimentar e nutricional, conforme descrito a seguir:   

1) O Secretário Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, Crispim Moreira, afirmou que, se a PEC for aprovada, a população 
terá instrumentos para cobrar das autoridades o direito universal à alimentação. 
Ele disse que, com a aprovação da proposta, o Brasil se colocará de maneira 
ainda mais enfática como referência mundial no combate à fome; 

2) A Secretária-Executiva do Fórum Brasileiro de 
Segurança Alimentar, Vanessa Schottz, afirmou que a formalização da 
alimentação como direito social vai dotar a sociedade de instrumentos legais 
para garantir o acesso a alimentos, numa interpretação ampla do direito à 
dignidade e de outros direitos fundamentais. Destacou, ainda, a importância 
simbólica da aprovação da PEC no Plenário da Câmara dos Deputados, se 
possível até o Dia Mundial da Alimentação, em 16 de outubro próximo. 

A terceira audiência pública, realizada em 17/09/2009, 
teve os seguintes palestrantes, conforme descrito a seguir:   

1) Valéria Getúlio de Brito e Silva, representante da 
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, 
argumentou que incluir o direito à alimentação adequada na Constituição 
Federal é um passo fundamental para a consolidação da política de estado, 
para que as ações que assegurem a alimentação adequada não sejam 
ocasionais e temporárias; 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 47, 
DE 2003, DO SENADO FEDERAL, QUE “ALTERA O ART. 6O DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA INTRODUZIR A 
ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL” 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003 
(PEC nº 64, de 2007, apensada) 

Altera o art. 6º da Constituição 
Federal, para introduzir a alimentação como 
direito social.  

Autor: SENADO FEDERAL – Senador 
ANTONIO CARLOS VALADARES 

Relator: Deputado LELO COIMBRA 

I – RELATÓRIO 

A Proposta de Emenda Constitucional – PEC nº 47, de 
2003, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, propõe introduzir a 
alimentação como direito social, com o objetivo de considerar a alimentação 
como direito humano fundamental e consolidar a segurança alimentar e 
nutricional como política de Estado.  

Em sua Justificação, o nobre Autor alega que o direito à 
alimentação foi reconhecido pela Comissão de Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas – ONU, em 1993, enriquecendo a Carta dos 
Direitos Humanos de 1948, colocando em primeiro lugar, entre os direitos do 
cidadão, a alimentação. Alega, também, que o Brasil manifestou-se 
oficialmente, na ONU, favorável à inclusão da alimentação como direito social 
do cidadão. Propõe, por meio da PEC, cuja numeração no Senado Federal 
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garantias fundamentais e os direitos sociais fazem parte das denominadas 
“cláusulas pétreas”, que não podem ser objeto de deliberação de proposta de 
emenda constitucional tendente a aboli-los, conforme dispõe o art. 60, § 4º da 
Lei Maior.  

O direito à alimentação requer, ainda, a soberania 
alimentar do País e a prioridade das ações públicas para a agroindústria 
brasileira e para a agricultura familiar, com base na cultura alimentar do país. O 
objetivo é preservar os hábitos da população da influência de outros países. 

Daí que a inclusão do direito à alimentação no artigo 6º 
da Constituição Federal, objeto da PEC em análise, é a melhor forma de o 
Estado brasileiro reafirmar o seu compromisso de cumprir as obrigações 
assumidas com a ratificação dos tratados internacionais de direitos humanos e 
com a promulgação de instrumentos legais normatizadores desse direito.   

A construção de uma Rede de Proteção Social que inclua a 
alimentação adequada como direito fundamental e que privilegie a articulação 
entre as ações desenvolvidas pelo Estado e pela sociedade é fundamental para 
reverter a situação crítica de pobreza e miséria em nosso país. Além disso, os 
avanços registrados em todos os indicadores sociais e, consequentemente, na 
Rede de Proteção Social, representam o produto de trabalho compromissado e 
competente, tanto das políticas universais de educação e saúde como dos 
programas diretamente voltados para a superação da pobreza, lastreado por 
consistente investimento social. A inclusão da alimentação como direito social 
na Carta Magna constitui, portanto, um legado capaz de contribuir para que se 
concretize, de forma mais rápida e consistente, o ideal de um país mais justo.  

Acrescentamos aos objetivos descritos anteriormente, 
que a inclusão do direito à alimentação no artigo 6º da Constituição Federal 
significa uma estratégia não só para assegurar o direito humano à alimentação 
adequada, mas também impulsionar a articulação do governo federal com os 
governos municipais, estaduais e do Distrito Federal e com a sociedade civil 
em quatro eixos de atuação, ou seja: ampliação do acesso à alimentação com 
transferência de renda; fortalecimento da agricultura familiar; promoção de 
processos de geração de renda e da articulação, mobilização e controle social. 

 O Deputado Nazareno Fonteles, durante os trabalhos da 
Comissão, reforçou a tese de que a alimentação e a comunicação são direitos 
fundamentais e têm por objetivo permitir a melhoria das condições de vida e 

garantir tratamento igualitário aos cidadãos e que a luta pelo direito à 
alimentação está disseminada na sociedade. O acordo dos Deputados 
membros da Comissão prevê a rejeição da PEC nº 64, de 2007, apresentada 
pelo Deputado Nazareno Fonteles, apensada à PEC nº 47, de 2003, que 
também trata do tema, mas inclui na Constituição como direito social, além da 
alimentação, a comunicação. 

 Por acordo que envolveu todos os parlamentares 
membros da Comissão, o Deputado Nazareno Fonteles abriu mão da 
apreciação da PEC nº 64, de 2007, de sua autoria, reconhecendo ser este um 
melhor momento para priorizar a inclusão da alimentação como direito social. 

Pelo exposto, votamos pela aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional – PEC nº 047, de 2003, e pela rejeição da PEC nº 64, 
de 2007, apensada. 

Sala da Comissão, em        de                         de 2009. 

Deputado LELO COIMBRA  
Relator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Najla Veloso Sampaio Barbosa, representante da 
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE/MEC/FNDE, defendeu a ampliação do público atendido e a 
normatização existente a partir da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que 
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro 
Direto na Escola aos alunos da educação básica, além dos princípios que 
norteiam o PNAE, tais como a universalidade, continuidade, equidade, respeito 
aos hábitos alimentares e sustentabilidade; 

3)  O Sr. Marciano da Silva, representante da Via 
Campesina, destacou a necessidade de valorização da agricultura familiar e da 
implementação, na prática, dos pressupostos constitucionais no que se refere à 
alimentação; 

4)  O Dr. Francisco Menezes, Diretor do Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE, reafirmou a importância 
da Conferência Mundial de Alimentação, a se realizar em novembro do 
corrente ano e destacou que, de acordo com dados estatísticos do Programa 
Mundial de Alimentos, da ONU, ultrapassa um bilhão o número de pessoas que 
passam fome no mundo. Além disso, defendeu que a afirmação do direito à 
alimentação respalda iniciativas que o assegurem na prática. 

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição 
e Justiça e de Cidadania e à Comissão Especial destinada à sua apreciação e 
votação. 

No prazo regimental, não foram apresentadas emendas à 
proposição nesta Comissão Especial.  

É o Relatório. 

II – VOTO DO RELATOR 

São direitos sociais, conforme a Constituição: educação, 
saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 
maternidade e à infância e assistência aos desamparados. 

A alimentação adequada é direito fundamental do ser 
humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização 
dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o Poder Público 
adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir 
a segurança alimentar e nutricional da população. 

A Comissão Especial entende que a garantia do direito 
humano à alimentação adequada e saudável está expressa em vários tratados 
internacionais, ratificados pelo governo brasileiro, incluindo a Declaração 
Universal de Direitos Humanos, de 1948, o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, e a Cúpula Mundial de Alimentação, 
de 1996, devendo, portanto, ser expresso na Constituição Federal. Além disso, 
com a proposta, a Comissão Especial busca assegurar políticas públicas de 
caráter permanente aos programas relacionados à nutrição humana e combate 
à fome, evitando a descontinuidade administrativa. 

A segurança alimentar e nutricional consiste na 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 ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis. 

A Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, chamada de 
Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN, criou o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em 
assegurar o direito humano à alimentação adequada. Esta Lei estabelece as 
definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do SISAN, por meio do 
qual o Poder Público, em parceria com as três esferas de governo - União, 
Estados e Municípios – e com a participação da sociedade civil organizada, 
formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em 
assegurar o direito humano à alimentação adequada. A LOSAN constitui-se no 
marco legal para a política nacional de segurança alimentar e nutricional, ao 
responsabilizar o Estado no cumprimento do direito à alimentação.  

Alguns doutrinadores conceituam os direitos humanos 
positivados na Constituição Federal como direitos fundamentais. A Carta 
Magna, no art. 5º, § 1º, define que as normas referentes aos direitos e 
garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata, ou seja, deixam de 
ser meros programas e vinculam os Poderes Públicos. Além disso, os direitos e 
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remnants of meat can also be classified as ultra-processed

foods.

Ultra-processed foods are basically confections of

group 2 ingredients, typically combined with sophisti-

cated use of additives, to make them edible, palatable,

and habit-forming. They have no real resemblance to

group 1 foods, although they may be shaped, labelled

and marketed so as to seem wholesome and ‘fresh’.

Unlike the ingredients included in group 2, ultra-pro-

cessed foods are typically not consumed with or as part of

minimally processed foods, dishes and meals. On the

contrary, they are designed to be ready-to-eat (sometimes

with addition of liquid such as milk) or ready-to-heat, and

are often consumed alone or in combination (such as

savoury snacks with soft drinks, bread with burgers).

Ultra-processed products are typically branded, dis-

tributed internationally and globally, heavily advertised

and marketed, and very profitable. Growth in their pro-

duction and consumption has been spectacular in the last

decades in both higher- and lower-income countries. For

instance, the share of biscuits and soft drinks in the total

calories purchased by Brazilian families increased by over

200% and 400%, respectively, between 1974 and 2003(3).

In the USA, adolescents doubled their consumption of

soft drinks between 1965 and 1996, whereas consumption

of milk dropped by nearly 50%(4).

Processed foods and human health

How foods affect health depends on a number of factors,

one of which is their relative importance within diets.

One important factor is food nutrient density (nutrient per

energy unit) and food energy density (energy per

volume). Commonly consumed foods with low nutrient

density (of protein or vitamins, for instance) or high

nutrient density (of saturated fat or sodium, for instance),

as well as with extreme energy densities, unbalance diets

and cause either nutritional deficiencies or chronic dis-

eases (for example, obesity, dyslipidaemias and hyper-

tension), or both.

Traditional diets wholly or mainly made up from

unprocessed and minimally processed foods (group 1)

usually have adequate nutrient and energy density when

they contain a varied combination of plant foods (grains,

vegetables, pulses, fruits, nuts), only moderate quantities

of animal foods, and little salt. Even when the refined

ingredients from group 2 become a substantial part of

these traditional diets their overall quality may be still

high.

As already indicated, diets are never made up just from

the substances from group 2 (extracted and refined oils,

fats, flours, starches and sugar), without any additions.

These are ingredients rather than foods and as such, with

the exception of refined sugar, by themselves are not

palatable. Apart from some oils of plant origin they are

also grossly depleted or devoid of micronutrients. In

themselves, and also as the basis of ultra-processed foods

in diets containing almost no fresh foods, they are hardly

compatible with survival.

This explains the problem with modern diets that

contain a lot of the ultra-processed foods in group 3.

While these diets usually do contain some group 1 plant

foods and meat and milk, they usually keep several of the

unhealthy features of the group 2 ingredients they are

mostly based on: low nutrient density, little dietary fibre,

and excess simple carbohydrates, saturated fats, sodium,

and trans fatty acids. They are also energy-dense. What

makes snacks, drinks, dishes and meals mainly made up

from the ultra-processed foods in group 3 different from

traditional dishes and meals that also use group 2 ingre-

dients, is that they are inalterable; they come ready-to-eat

or -heat. Diets that include a lot of ultra-processed foods

are intrinsically nutritionally unbalanced and intrinsically

harmful to health.

‘Premium’ ultra-processed foods are not a solution

The term ‘premium’ is used by the food manufacturing

industry to refer to ultra-processed foods that, compared

with ‘regular’ products, contain less fat, or no trans fats,

or less sugar, less salt, more added micronutrients, or

sometimes more whole foods such as fruits and nuts.

Some of these modifications, such as absence of trans fats

and limitation in salt content, are of course positive.

Others are at best no worse, such as reduction in fat but

increase in sugar content. Others may be harmful, such as

the addition of synthetic vitamins and minerals into soft

drinks or high energy-dense snacks: such ‘fortification’

with micronutrients will not make these products healthy

foods, but consumers are induced to think they are.

The same concern applies to ‘light’ products whose

‘reduced’ density in sodium, sugar or fat is still far higher

than recommended levels, and also to artificially swee-

tened drinks that stimulate cravings for sweetness, mak-

ing people more likely to eat sweet foods. Increasing the

proportion of whole foods in some ‘premium’ ultra-pro-

cessed foods is positive, but such products are typically

expensive and affordable only for a few. Higher prices

(and higher profits) are a general characteristic of all

‘premium products’. With few exceptions, ‘premium’

ultra-processed products are also unhealthy in them-

selves.

Ultra-processed foods induce unhealthy dietary patterns

Both ‘regular’ and ‘premium’ ultra-processed foods are

‘fast’ food, designed to be portable, convenient and

accessible. They induce eating patterns such as ‘grazing’

and skipping main meals, eating when doing other things

such as watching television, driving a car or working, and

eating alone. Extremely convenient packaged products
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such as caloric soft drinks have created diets in which a

substantial amount of energy comes in liquid form. Liquid

calories are not part of the regular diet of any mammal,

except for milk during infancy, a period of rapid increase

in weight(5). There is growing evidence that consumption

of large quantities of caloric soft drinks may fool the

biological mechanisms responsible for satiety responses,

and cause over-consumption of energy and thus over-

weight and obesity(6,7).

A recent review of a vast array of sophisticated studies,

from neuro-imaging of the brain to elegant behavioural

human experiments, indicate that excess eating is largely

the result of automatic and uncontrollable responses to

unappreciated environmental cues such as food accessi-

bility and food advertisement. These studies contradict

the idea that eating and drinking behaviours are simply a

matter of conscious choice that can be educated(8).

Modern and sophisticated food marketing strategies are

concentrated on ultra-processed products such as soft

drinks, burgers and biscuits, not on minimally processed

foods like traditional staples such as grains and legumes,

or even on oil and sugar. The reason is well-known. Ultra-

processed foods and drinks are very profitable. Their

ingredients may cost the manufacturer a mere 5–10% of

the product’s retail price, and in the case of ‘premium’

products, even less.

Conclusion

From the point of view of human health, at present, the

most salient division of foods and drinks is in terms of

their type, degree and purpose of processing. Three main

divisions are specified. Given this, the best dietary advice

is to base diets on fresh and minimally processed foods,

and on dishes and meals made up from such foods with

the addition of refined ingredients extracted from whole

foods.

If the aim is to prevent disease and enhance well-being,

the best personal advice on ultra-processed products,

irrespective of their nutritional profiles, is to avoid them

or at least minimise their consumption. This approach

implies systematic revision of current official and

authoritative dietary guidelines and graphic guides to

food, nutrition and health.

It also implies a concerted approach to public policies.

There are no signs that leading food manufacturers are

prepared to withdraw many of their leading ultra-pro-

cessed products from sale, even those now aggressively

marketed at children, and they may say that their duty to

their shareholders prevents them from any such action. In

which case, the only rational approach for governments

and other authorities responsible for the protection of

public health will be fiscal and other formal policies

similar to those that make cigarettes and alcoholic drinks

more expensive and less accessible.
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Nutrition and health. The issue is not food, nor nutrients,
so much as processing

Orthodox teaching and practice on nutrition and health

almost always focuses on nutrients, or else on foods and

drinks. Thus, diets that are high in folate and in green

leafy vegetables are recommended, whereas diets high in

saturated fat and in full-fat milk and other dairy products

are not recommended. Food guides such as the US Food

Guide Pyramid are designed to encourage consumption

of healthier foods, by which is usually meant those

higher in vitamins, minerals and other nutrients seen as

desirable.

What is generally overlooked in such approaches,

which currently dominate official and other authoritative

information and education programmes, and also food

and nutrition public health policies, is food processing.

It is now generally acknowledged that the current

pandemic of obesity and related chronic diseases has as

one of its important causes increased consumption of

convenience including pre-prepared foods(1,2). However,

the issue of food processing is largely ignored or mini-

mised in education and information about food, nutrition

and health, and also in public health policies.

A short commentary cannot be comprehensive, and a

general proposal such as that made here is bound to have

some problems and exceptions. Also, the social, cultural,

economic and environmental consequences of food

processing are not discussed here. Readers’ comments

and queries are invited.

Three groups of processed foods

Almost all food and drink is processed in some way, and

processed foods and drinks do not form a homogeneous

group. Of great importance for human health are differ-

ences resulting from the type, intensity and purpose of

food processing. There is of course nothing wrong with

the modification of fresh foods by processing as such.

This commentary is not suggesting a ‘back to nature’

approach. Much depends on the type and intensity of

processing. Official and other authoritative guides may

indicate that the less some foods (such as cereals and

cereal products) are processed the better, without giving

much guidance on what this means. It is proposed here to

divide processed foods and drinks into three groups

(from now on, ‘foods’ should be taken to refer to foods

and drinks).

Group 1 is of minimally processed foods. It is of whole

foods that have been submitted to some process that does

not substantially alter the nutritional properties of the

original foods which remain recognisable as such, while

aiming to preserve them and make them more accessible,

convenient, sometimes safer, and more palatable. Such

processes include cleaning, removal of inedible fractions,

portioning, refrigeration, freezing, pasteurisation, fer-

menting, pre-cooking, drying, skimming, bottling and

packaging. Fresh meat and milk, grains, pulses (legumes),

nuts, and fruits, vegetables, roots and tubers sold as

such, are usually minimally processed in various ways.

Data from national food balance sheets compiled by

the FAO from 1961 to 2003 (http://faostat.fao.org) do

not indicate uniform trends for these foods: global sup-

plies per capita of meat and vegetables have increased,

whereas those of pulses and starchy roots have

decreased.

Group 2 is of substances extracted from whole foods.

These include oils, fats, flours, pastas, starches and

sugars. Mostly they are not consumed by themselves.

Traditionally they are ingredients used in the domestic

preparation and cooking of dishes mainly made up of

fresh and minimally processed foods. Thus, oil is used in

the cooking of grains, vegetables and pulses and is added

to salads; flour is made into pastry and used as a covering

for meat or vegetable dishes or as a basis for cakes; pastas

are the base for dishes that include vegetables, meat and

other group 1 foods and also oil; and table sugar is added

to fruit- or milk-based desserts. FAO data (http://faostat.fao.org)

show the global supplies per capita of sugar and sweet-

eners increased by almost 30% between 1961 and 2003,

whereas those of vegetable oils more than doubled.

Now the use of group 2 foods has been transformed.

They have become the raw material bases for the third

group, of ultra-processed foods. These are made up from

group 2 substances to which either no or relatively small

amounts of minimally processed foods from group 1 are

added, plus salt and other preservatives, and often also

cosmetic additives – flavours and colours. This group of

foods includes breads, cookies (biscuits), ice creams,

chocolates, confectionery (candies, sweets), breakfast

cereals, cereal bars, chips (crisps) and savoury and also

sweet snack products in general, and sugared and other

soft drinks. Meat products such as nuggets, hot dogs,

burgers and sausages made from processed or extruded
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