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Simpósio: SOCIOBIODIVERSIDADE, PRODUÇÃO AGROALIMENTAR E REGULAÇÃO 

ESTATAL NO ÂMBITO DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E DO 

DIREITO À ÁGUA 

 

RESUMO: Esse estudo é parte da pesquisa do Grupo Interdisciplinar “Produção agroalimentar, 

indústria, consumo e regulação estatal: direito humano à alimentação adequada e direito à água” 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. O trabalho tem por objeto tratar 

do impacto dos resíduos de agroquímicos nos alimentos a curto e longo prazos no Brasil, tendo 

em vista a falta de conhecimento do consumidor em relação à presença de tais químicos e aos 

possíveis impactos em sua saúde. Isto representa uma violação ao Direito humano à alimentação 

adequada (artigo 6° da Constituição Federal/88) e ao Direito Constitucional à Informação 

(artigo 5º, inciso XIV, da Constituição Federal/88). Com o não conhecimento da presença deste 

composto, a situação se complica, já que o consumidor pode não identificar o motivo de sua 

doença caso sofra alguma intoxicação. Outro fator é a utilização de diversos fornecedores, que 

se utilizam de vários agroquímicos, cuja ingestão simultânea não possui estudos que 

comprovem sua inofensibilidade ao ser humano. De acordo com o Dossiê da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), 34.147 notificações de intoxicação por agroquímico 

foram registradas de 2007 a 2014 (Ministério da Saúde, departamento DataSUS). O Relatório 

das Análises de Amostras Monitoradas no Período de 2013 a 2015 do Programa de Análise de 

Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) afirma que a presença de agroquímicos em concentrações muito baixas pode não 

representar riscos à saúde “à luz do conhecimento atual”, mas falta comprovação de que isso 

não provoque efeitos a longo prazo. Apesar da criação da Coordenação de Análise de Resíduos 

em Alimentos (COARA) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não há, pelo 

menos nesse momento, preocupação com a falta de proteção do consumidor de agroquímicos, 

um dos maiores prejudicados diante da situação, frente ao desconhecimento daquilo que come, 

o que o coloca em situação de vulnerabilidade, violando seu direito à alimentação adequada, 

como resulta confirmado ao final deste estudo. A metodologia aplicada foi o raciocínio 

dedutivo, utilizando-se pesquisa bibliográfica da doutrina e da legislação brasileiras, além dos 

dados de pesquisas realizadas pelos organismos oficiais do país. 
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