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Apresentação

Olá, sejam todas/os bem-vindas/os ao quinto módulo do nosso Curso 
Juristas Leigos Nordeste!

Estamos nos aproximando da reta final de nosso curso. Esperamos chegar 
nessa etapa energizados e com esperança renovada com nossos encontros 
presenciais e a melhora das condições da pandemia.

Neste módulo e etapa, vamos conversar sobre os saberes e estratégias dos 
movimentos e comunidades para a convivência com o semiárido e a garantia da 
vida digna através da soberania alimentar. Talvez até mais que com os outros 
temas trabalhados em nosso curso, queremos garantir um espaço de troca de 
experiências e valorização da trajetória e conhecimento de todas e todos; sabemos 
que não somos nós, o “povo da cidade”, que vai ensinar a convivência com o 
semiárido a quem tem essa experiência todos os dias, há gerações!

No módulo, vamos conversar falando sobre o bioma e os conflitos vividos 
nele, e sobre a relação entre os povos e comunidades do semiárido e o direito à 
alimentação. O que é esse direito, e como ele se relaciona com nossa vivência 
cotidiana? Como podemos concretizá-lo na prática?

Em seguida, vamos ver como o Direito trata a produção e comercialização 
de alimentos no contexto da agricultura familiar. Vamos tentar entender melhor 
como funciona a fiscalização, quais os poderes do Estado, o que pode e o que não 
pode ser feito.

Por fim, vamos falar sobre as águas no semiárido. Faremos uma discussão 
sobre a seca e as soluções que os movimentos sociais têm para a garantia da vida 
digna e do acesso à água, e sobre os conflitos do uso da água no contexto de 
escassez. Veremos ainda como funciona a autorização do uso da água de acordo 
com a legislação, e quem decide como a água será utilizada.

Bom estudo!



Convivência 
com o semiárido

05
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1.1 “O imaginário sobre o semiárido”

Quando se fala em Semiárido brasileiro, região localizada no Nordeste cujo bioma 
predominante é a Caatinga, a imagem que vem à mente é a do “sertão” e de seus 
habitantes, os “sertanejos”. Veja, a seguir, um trecho da música “Asa Branca”, sucesso 
nacional do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga:

 Rosinha
Guarda contigo meu coração[...] 
Por farta' d'água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão
Inté' mesmo a asa branca
Bateu asas do sertão
Entonce' eu disse: adeus, Rosinha
Guarda contigo meu coração [...].

O tema da canção é familiar: a seca que aflige o habitante do sertão nordestino, 
obrigando a retirar-se para a região Sudeste do país. Agora observe, também, um trecho 
inicial do livro “Vidas Secas”, clássico da literatura brasileira de 1938 do autor Graciliano 
Ramos. O autor descreve os desafios enfrentados por Fabiano, protagonista da narrativa, 
ao marchar pelo “sertão” em retirada com sua família, buscando fugir da seca: 

O trecho descreve o estereótipo negativo do Semiárido brasileiro muito 
conhecido no olhar de outras regiões sobre a nossa. Representado como a Caatinga sem 
água, afligida por uma seca natural e constante, onde seu habitante - o “sertanejo” - torna-
se um indivíduo bruto, faminto e em sofrimento, sempre em fuga pela sobrevivência, o 
Semiárido e a região Nordeste aparecem para o resto do país nos livros, músicas, filmes e 
telenovelas, como uma região marcada por este tipo de sofrimento sem fim, desprovida 
de “civilização”, que seria inerente à região Sul do país. 

[...] A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso 
salpicado de manchas brancas que eram ossadas. Os 
urubus faziam círculos altos em redor de bichos 
moribundos. [...] O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-
lhe como um fato necessário - e a obstinação da criança 
irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era 
culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava 
chegar, não sabia onde (RAMOS, 2019). 
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Acontece que esses elementos (a seca severa e o indivíduo “sertanejo” afligido por 
ela) são, em grande medida, representações pouco verdadeiras da região Nordeste e do 
Semiárido brasileiro. O Semiárido é composto por uma ampla diversidade biológica de 
pelo menos 12 tipos diferentes de caatingas, com uma centena de diferentes paisagens 
únicas e mais de 932 espécies de plantas vasculares.   

 No que se refere à chuva, o nosso Semiárido é o mais chuvoso do planeta: a média 
pluviométrica varia entre 300mm e 800mm por ano. A fauna também é rica em espécies 
endêmicas, ou seja, adaptadas para a vida na região. A visão que resume o Semiárido à 
“seca” não corresponde à nossa realidade, já que a natureza se prepara para essas 
condições, diferentemente do governo, que se escora no estereótipo de calamidade e 
sofrimento “naturais”, mas não prepara formas de proteger a população e a natureza ao 
mesmo tempo.

Um segundo problema que surge junto a imposição do estereótipo do “sertão” é o 
apagamento da história das populações negra e indígena no Semiárido, fator muito pouco 
representado no imaginário sobre a região. Graças ao estereótipo do “homem sertanejo” 
atribuída à região, alimenta-se a imagem de que as comunidades tradicionais negras e 
indígenas estão restritas a locais específicos, como é o caso do recôncavo baiano, havendo 
silenciamento quanto a forte presença de comunidades tradicionais pelo território do 
Semiárido como um todo. Essa também é uma imagem reforçada na literatura e nos 
meios de comunicação e cultura: na Bahia, por exemplo, obras como “Capitães de Areia” 
e “Tenda dos Milagres”, ambientadas na capital do Estado, apontam a centralidade da 
cultura negra em Salvador; quando se trata do chamado “sertão”, entretanto, temos obras 
como “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto, e a já citada “Vidas Secas”, 
de Graciliano Ramos, onde nada ou muito pouco é dito sobre o protagonismo da 
população negra e indígena na região.  

A realidade, entretanto, aponta para o lado oposto. Como demonstra a tabela a 
seguir, a região Nordeste, que compõe a maior parte do Semiárido brasileiro, é a região 
com o maior número de comunidades tradicionais quilombolas certificadas no Brasil, 
com uma diferença expressiva em relação aos demais estados. Veja: 

(Fonte: Fundação Cultural Palmares)

QUADRO GERAL POR REGIÃO 
Nº UF Nº CRQs 

(CERTIDÕES) 
Nº CRQs  

(COMUNIDADES)  
1 NORTE 300 369 
2 NORDESTE  1736 2206 
3 CENTRO-OESTE 151 169 
4 SUDESTE  461 558 
5 SUL 191 193 
TOTAL POR ANO:  2839 3.495 
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Observe, também, o mapa a seguir, que aponta a presença de população indígena 
no território brasileiro. Note os elevados números desta população nos Estados do 
nordeste do país e no norte de Minas Gerais, onde se encontra o Semiárido brasileiro:

(Fonte: Fundação Nacional do Índio)

Como é possível perceber, o território do Semiárido é ocupado, em larga escala, 
por comunidades quilombolas e indígenas. Além das comunidades tradicionais já citadas, 
observa-se a presença de comunidades de fundo e fecho de pasto, ribeirinhos, 
pescadores, povos de terreiro, acampamentos do MST e até mesmo os bairros das 
cidades, especialmente os bairros periféricos, territórios também ocupados por 
populações negras e indígenas. 

Apesar de sua presença massiva na região, estas populações parecem não compor 
o imaginário que se tem do Semiárido, e seu protagonismo, suas histórias e suas vidas 
acabam dissolvidas na ideia abstrata e esvaziada do “sertanejo”. No mundo real, 
entretanto, o Semiárido pode ser compreendido como um território negro e indígena, e 
foram essas populações as responsáveis pela construção histórica, cultural, social e 
econômica do Semiárido. Não é à toa que seus modos de vida e seus territórios são, até 
hoje, o centro de disputas, injustiças e violências na região.
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Por essa razão, é muito importante questionar como a região do Semiárido aparece 

para o imaginário popular. O apagamento imposto pelos estereótipos da “seca” e do 
“sertão” são, também, o apagamento da história e das lutas sociais protagonizadas pelas 
populações marginalizadas e pelas comunidades tradicionais, bem como representa o 
apagamento de seus modos de vida como parte central da cultura e da sociedade local.

1.2. Questões territoriais do Semiárido

O Nordeste foi a primeira região brasileira a ser colonizada pelos portugueses, em 
uma história que já começou marcada pela concentração de terras. Como já estudamos 
nos módulos anteriores, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em sesmarias, 
que eram grandes pedaços de terra “concedidos” pelo rei aos nobres – formavam-se, 
então, os primeiros latifúndios, criados para que os colonizadores pudessem controlar o 
que aqui era produzido. 

As plantações de cana de açúcar no litoral nordestino fizeram crescer a demanda 
por gado bovino, tanto para servir de animal de força, quanto pela questão alimentar. 
Assim, o semiárido, que até então não interessava muito os portugueses, foi ocupado para 
a criação de gado, por mais que os solos e o clima da região não fossem adequados para 
essa atividade.

Em consequência do desenvolvimento de atividades com o intuito de servir 
exclusivamente a interesses estranhos à região, famílias muito ricas firmaram seu poder 
nas terras do semiárido, tomando posse de latifúndios intocáveis até mesmo pelo próprio 
rei. Então, mesmo com o fim das sesmarias, os seus antigos donos, pertencentes a essas 
famílias, puderam continuar aumentando suas terras e impedindo que pequenos 
agricultores as acessassem, aproveitando-se principalmente da falta de regulamentação 
que durou quase trinta anos. 

Em 1850 surgiu a Lei das Terras, que determinava, dentre outras coisas, que as 
terras praticamente só poderiam ser adquiridas por meio da compra e venda. Além de 
limitar o acesso a quem tinha poder aquisitivo, a nova lei deu liberdade completa ao 
proprietário para fazer o que quisesse com sua terra, de modo que o Estado passou a não 
ter nenhum poder sobre a propriedade privada.

 Já em 1964, o Estatuto da Terra determinou a realização da reforma agrária e da 
desapropriação do latifúndio improdutivo, mas apenas para acalmar as mobilizações 
levantadas pelo movimento campesino, que tinha começado a ganhar força desde 1950. 
Contudo, nada foi feito na prática, afinal os maiores aliados dos militares, que nessa época 
tinham tomado o poder, eram os latifundiários. É esse o contexto histórico que antecede 
a consolidação de um dos maiores problemas do semiárido: o latifúndio. 
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Finalmente, em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, trazendo o conceito 
de “função social da propriedade”. Segundo essa determinação, o direito à propriedade 
tem o limite localizado na promoção do bem-estar coletivo, de modo que a terra não pode 
servir somente aos interesses do proprietário, mas precisa também atender a critérios 
como preservação do meio ambiente e observância da lei nas relações de trabalho. 
Todavia, apesar do inegável avanço da legislação nesse sentido, até hoje a estrutura 
fundiária brasileira não foi significativamente alterada.

Essa realidade é expressa nos dados do Censo Agropecuário de 2006, que 
mostram que no Nordeste do Brasil os estabelecimentos com área maior ou igual a 50 
hectares representam apenas 9,9% do total de estabelecimentos agropecuários na região 
e ocupam 77,4% da área total dedicada à atividade, enquanto que aqueles com área 
inferior a 5 hectares constituem 50,8% dos estabelecimentos e ocupam apenas 2,9% da 
área total.

Assista o vídeo:

TV Pernambuco - Depoimento de Maria Elizabeth Teixeira, 
que foi militante da Liga Camponesa nas décadas de 50 e 60, 
lutando pela reforma agrária e trabalho digno.]

https://www.youtube.com/watch?v=xoMPr33vZe8&t=69s; 

Reunião das Ligas Camponesas no Nordeste  – Créditos: Reprodução
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Essa concentração na distribuição de terras faz com que a maior parte das 
propriedades, os minifúndios, seja de tamanho insuficiente para a produção, uma vez que 
o clima semiárido exige uma área plantada em hectares maior, devido aos solos secos e à 
irregularidade das chuvas, e à necessidade de se produzir reservas e diversificação de 
produtos, com resistências variadas.

Assim, as populações rurais brasileiras vão sofrendo com a má distribuição de 
terra característica do sistema capitalista, realidade presente nos versos melancólicos de 
João Cabral de Melo Neto, autor de “Morte e vida severina”, no poema musicado por 
Chico Buarque “ Funeral de um lavrador”:

Esta cova em que estás, com palmos medida
É a conta menor que tiraste em vida
É a conta menor que tiraste em vida

É de bom tamanho, nem largo nem fundo
É a parte que te cabe deste latifúndio
É a parte que te cabe deste latifúndio

Não é cova grande, é cova medida
É a terra que querias ver dividida
É a terra que querias ver dividida

É uma cova grande pra teu pouco defunto
Mas estarás mais ancho que estavas no mundo
Estarás mais ancho que estavas no mundo[...]

Tal cenário dificulta a possibilidade das populações rurais nordestinas construírem 
uma autonomia econômica, sendo a concretização de um processo de reforma agrária a 
única forma de transformar essa realidade.

1.3. Políticas públicas para convivência

Na música “Chuva de Honestidade”, o cantor e compositor Flávio Leandro clama 
pela valorização da diversidade e da organização social do Semiárido. Essa convivência, 
porém, às vezes é substituída por uma postura de “combate” à seca, que é uma forma de 
remediar, apenas por um tempo determinado, sem atender às necessidades dos cidadãos. 

Ao invés disso, é dever das ações governamentais instaurar políticas públicas que 
evitem as obras inacabadas e os aparatos ineficientes, a fim de investir em tecnologia e no 
conhecimento nesse solo fértil de ideias. Por exemplo, se continuarmos acreditando que 
os políticos enviam os carros-pipa em forma de caridade, sem nenhum interesse em 
troca, continuaremos favorecendo os grandes latifundiários, que lucram cada vez em 
mais terras e em recursos.

[...] Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente
Mas tem mão boba enganando a gente

Secando o verde da irrigação
Não, eu não quero enchentes de caridade

Só quero chuva de honestidade
Molhando as terras do meu sertão. [...] 



12

Se engana quem acredita que o problema da seca não tem remediação. O que 
acontece é que 90% da água da chuva acaba evaporando, e, ainda por cima, não existe 
processo de armazenamento adequado, para impedir o escoamento e o desperdício. 

Dessa forma, a melhor solução seria construir cisternas para priorizar o 
armazenamento e a água limpa para beber, além do uso doméstico, para agricultura, para 
o meio ambiente e para emergências, o que garante saúde e segurança alimentar para a 
população. Essa estrutura seria essencial para garantir a água em um consumo sem 
contaminação, combatendo a sede, a fome e a contaminação. Esse recurso, facilmente 
desenvolvido, poderia ser até mesmo simplificado, como é possível observar no video:

 

 
 Além disso, outro assunto tratado como tabu pelos governos é a reforma agrária. 
Ela traria sustentabilidade para as terras, que passariam a ser propriedades familiares com 
utilidade. As condições socioambientais garantem que são suficientes apenas 300 
hectares para uma vida estável, que dispensa auxílios governamentais como as cestas 
básicas, tornando dinâmica a produção de alimentos, por meio dos plantios e da criação 
de animais resistentes ao clima, promovendo a autonomia através do armazenamento da 
água.

 O contato com a terra transmite ao povo diversos ensinamentos, por isso, a 
educação é o ponto-chave que se encarrega de passar, de geração em geração, o 
conhecimento transformador. O ideal seria que essa metodologia pudesse agregar nas 
vivências práticas, tendo como contexto o lugar em que os estudantes vivem, ou seja, um 
aprendizado contextualizado. Somente assim, o respeito pelo semiárido e a mobilização 
social, desde a escola até o ensino superior, teriam um papel no senso crítico, importante 
no ambiente rural. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=5rz51w3yjTg

ASA - Articulação Semiárido Brasileiro - Cisterna de Placa

Qual é o papel das mulheres e o da juventude? Quem 
deve tomar as decisões? Essas respostas partem do 
coletivo, através dos princípios da igualdade e da 
liberdade. Há inteligência e autossuficiência no 
interior, e, ao permanecer e defender este lugar, os 
habitantes têm direito a uma vida digna.
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A ideia de convivência com o semiárido foi se construindo ao longo de anos e 
contou, principalmente, com a organização popular para que políticas alternativas de 
desenvolvimento fossem implantadas na região. Nesse processo, vale destacar dois 
marcadores históricos: a criação do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 
Nordeste, liderado por Celso Furtado, que resultou na estruturação da SUDENE e a ação 
do bispo Dom Helder Câmara, articulando as dioceses e movimentos sociais na luta para 
combater a pobreza no Nordeste. 

Estas mobilizações foram interrompidas pelo regime militar, até a redemo-
cratização do país, quando a força popular voltou a se organizar. Nesta época temos 
também o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, popularizado a partir 
do evento da Rio-92, entretanto, na realidade do povo nordestino, esse conceito vai ser 
associado à ideia de convivência com o semiárido. 

Isso ganhou força política, de forma que com a mobilização da sociedade civil, 
construiu-se a perspectiva da possibilidade de desenvolvimento regional, contrariando a 
ideia ultrapassada de combate à seca.

Nesse sentido, os vários estados localizados na região semiárida brasileira, 
instituíram Políticas de Convivência com o Semiárido, definindo as diretrizes básicas na 
perspectiva de desenvolvimento rural sustentável, principalmente, para o meio rural, de 
maneira que sejam asseguradas às populações locais os meios necessários à convivência 
com as condições adversas do clima, especialmente nos períodos de longas estiagens. 

A seguir, alguns exemplos de normativas estaduais que versam sobre Políticas de 
Convivência com Semiárido:
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1.4. Agroecologia no Semiárido

A agroecologia é uma ciência baseada na aplicação de práticas ecológicas e 
sustentáveis à agricultura, para além da produção orgânica de alimentos, é um modo de 
viver que leva em consideração as relações sociais que existem no campo.

O movimento agroecológico possui muitas questões desafiadoras, entre elas: a 
permanência da juventude no campo e os temas correlatos, como a sucessão rural; a 
violência contra as mulheres, uma realidade cada vez mais frequente no campo; e o 
enfrentamento do agro e hidronegócio.

Isso não quer dizer que a agroecologia lida apenas com questões sociais, mas 
também pauta uma lógica de vida, de produção e de desenvolvimento alinhadas com o 
acesso aos bens, com foco na partilha, na justiça e na equidade, cuidando sempre da 
natureza. (CRUZ, 2018)

O sociólogo Klenio Costa (2013) fez um estudo no Sítio Carretão, localizado a 98 
km do centro de Petrolina (PE), e constatou a existência de práticas agroecológicas que 
possibilitaram a resistência camponesa em meio a modernização da agricultura e a 
ampliação das fazendas de gado bovino. A região de clima semiárido é marcada pela má 
distribuição de terras e pela pobreza da população, fatores causados diretamente pelo 
favorecimento de latifúndios e de empresas agropecuárias.

Apesar de muitos moradores terem deixado o sítio em busca de trabalho na cidade, 
devido principalmente a períodos de estiagem e crises na produção, aqueles que ficaram 
no campo buscaram participar ativamente na recuperação e na manutenção das suas 
condições de vida, aliados a políticas públicas. Nesse sentido, o Sítio Carretão se destacou 
no desenvolvimento de atividades agroecológicas que construíram certa autonomia para 
os camponeses que ali vivem.

Um exemplo impactante dessas estratégias foi protagonizado por Guilherme, na 
criação e comercialização de galinhas caipiras. Ele percebeu que, para comercializar essas 
aves, precisava prover cuidados específicos e muito artificiais, como a alimentação com 
ração balanceada, o que exigia a compra de farelos de soja e trigo para fazer a mistura, ou o 
uso da ração industrializada. Entretanto, isso não era viável para suas condições de 
produção e o tornaria muito dependente de insumos externos, comprometendo sua 
autonomia. 

Por isso, ao mesmo tempo que decidiu que não iria dedicar sua produção 
inteiramente ao mercado, adaptou a criação das galinhas caipiras à sua realidade, através 
da modificação da alimentação dessas aves. Tomando como base a criação de galinhas de 
capoeira, comum na região, Guilherme passou a incorporar a ração com alimentos de boa 
disponibilidade na sua terra, como maniçoba, evitando a compra de insumos externos 
sem comprometer sua produção.
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Guilherme, assim como outros moradores do Sítio Carretão, constroi estratégias 
agroecológicas através de um saber prático que permite a adaptação, a flexibilidade e, 
principalmente, a autonomia. A produção da região, que é utilizada tanto para consumo 
quanto para comercialização, é marcada por diversidade, de modo a garantir menos 
dependência do mercado, maior segurança à família e mais resistência aos momentos de 
crise. 

Essas estratégias agroecológicas, como vimos, caminham de mãos dadas com a 
preservação da natureza. É o que demonstra a família de Chico Peba e Dona Celsa, do 
Sítio Água Branca, localizado a 30 km de Santa Cruz (PE).

As atividades desenvolvidas no sítio, além de beneficiarem a família, são favoráveis 
ao meio ambiente. A horta, por exemplo, que é suficiente para o sustento de Chico, dona 
Celsa e seus dois filhos, é livre de agrotóxicos, de modo que o combate a pragas é 
realizado por meio de defensivos naturais, prática que diminui a agressão ao solo e 
melhora a qualidade da alimentação. A água também é utilizada de forma consciente, 
através de sistemas como a cisterna calçadão e o bioágua, que possibilitam à família uma 
maior segurança no período de estiagem, enquanto reaproveitam esse recurso natural tão 
importante para a vida no semiárido.  

As experiências aqui relatadas são alguns exemplos das diversas possibilidades de 
produção agroecológica e de convivência com o Semiárido, que  fortalecem as 
organizações da agricultura familiar e de comunidades tradicionais, além de fortalecer as 
lutas dos movimentos sociais do campo.

E na sua comunidade, existem experiências agroecológicas 
de convivência com o Semiárido? Quais são elas? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Você pode acompanhar mais de perto 
essa experiência através do vídeo: 

“Agroecologia no semiárido 
TV CAATINGA” 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw7lRFrSH4Y



Direito 
à alimentação
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Em 2014 o Brasil foi retirado do Mapa da Fome da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Esta importante conquista está ligada a um histórico de lutas populares, 
nas ruas e nos espaços institucionais, que colocavam como prioridade para o povo 
brasileiro a erradicação da fome e a garantia da segurança alimentar e nutricional. 
Passando pelas denúncias feitas por Josué de Castro na década de 40, pela elaboração do I 
Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 1985, pela 1ª Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar em 1994 e, em especial, pela realização de espaços 
abertos e criação e políticas públicas voltadas para essa temática a partir dos anos 2000, 
com destaque para o Programa Fome Zero, o fato é que o Brasil construiu um conjunto 

1de normas importante que trata do direito à alimentação adequada .

Desde 2016, porém, os sucessivos governos vêm desmontando as políticas sociais 
em geral, e entre elas os programas e ações de combate à fome. Como parte deste 
processo podemos citar o envio, pelo chefe do Poder Executivo Federal, Michel Temer, 
da Emenda Constitucional nº 96/2016, conhecida como “PEC do teto de gastos”, que 
congelou por 20 anos os gastos em políticas sociais. Em 2019, Jair Bolsonaro editou a 
Medida Provisória (MP) nº 870, que extinguiu o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA), a principal instância de participação, articulação, 
formulação e fiscalização das questões ligadas ao direito à alimentação no âmbito federal.

Infelizmente, estes retrocessos nas políticas de garantia do direito à alimentação 
adequada e outras políticas sociais, a precarização das relações trabalhistas promovida 
por reformas nas leis de amparo aos trabalhadores e a permanência de problemas 
históricos como concentração fundiária se somam à grave crise social, ambiental, 
econômica e política em curso e aos efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a renda das 
famílias, produzindo o aumento expressivo da situação de insegurança alimentar na 
população brasileira. 

A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
(Rede PENSSAN) publicou em março de 2021 a pesquisa “Inquérito Nacional sobre 

2Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil” , na qual apresenta as 
seguintes informações:

1 O Nexo jornal publicou na reportagem “O direito humano à alimentação no mundo e no Brasil” um histórico 
detalhado da construção dos marcos normativos sobre o direito à alimentação. 
Disponível em <https://pp.nexojornal.com.br/linha-do-tempo/2021/O-direito-humano-%C3%A0-
alimenta%C3%A7%C3%A3o-no-mundo-e-no-Brasil>.
2 Disponível em <http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf>.

“A escravatura atual é a fome", 
disse a escritora Carolina Maria de Jesus, em 1958.
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3Fonte: IBGE, Estimativa de população residente no Brasil com da data de referência em 1º de julho 

de 2020. Diretoria de Pesquisa (DPE). Coordenação de Populações e Indicadores Sociais (COPIS)

Como podemos analisar a partir desses dados, mais da metade da população 
brasileira (55,18%) se encontrava, em 2020, em  situação de insegurança alimentar (leve, 
moderada ou grave). Chama a atenção também que da população total que reside no 
Nordeste (aproximadamente 56 milhões de pessoas), quase 08 milhões estavam em 
situação de grave insegurança alimentar. Da população nordestina, apenas 28,13% foi 
considerada em situação de segurança alimentar; ou seja, 71,87% tem problemas 
para garantir uma alimentação digna. Assim, quando falamos da fome, estamos 
falando também das desigualdades regionais, raciais e econômicas que afetam o Brasil e 
impactam no acesso a diversos outros direitos como saúde, água, educação, entre outros.

Número de moradores de domicílio em Segurança e Insegurança Alimentar 

 

Macrorregiões 

 

Total 
Segurança 

Alimentar 

 

Insegurança 

Alimentar 

leve 

 

Insegurança 

Alimentar 

moderada 

 

Insegurança 

Alimentar 

grave 

Brasil 211.752.656 94.910.100 73.423.348 24.284.652 19.134.556 

 

Grandes 

Regiões 

 

Total 
Segurança 

Alimentar 

 

Insegurança 

Alimentar 

leve 

 

Insegurança 

Alimentar 

moderada 

 

Insegurança 

Alimentar 

grave 

Norte 15.784.923 5.821.979 4.893.907 2.219.719 2.849.319 

Nordeste 55.830.694 15.708.938 22.944.801 9.491.974 7.684.981 

Centro-Oeste 16.512.384 7.716.552 5.715.511 1.934.023 1.146.298 

Sudeste/Sul 123.624.655 65.662.631 39.869.129 10.638.936 7.453.958 

Zona 

Residencial 

 

Total 
Segurança 

Alimentar 

 

Insegurança 

Alimentar 

leve 

 

Insegurança 

Alimentar 

moderada 

 

Insegurança 

Alimentar 

grave 

Urbana 181.242.978 82.709.666 63.347.618 19.725.547 15.460.147 

Rural 30.509.678 12.200.434 10.075.730 4.559.105 3.674.409 

 

3
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Outro elemento da conjuntura que merece destaque é o enorme aumento no 
preço dos alimentos, que se relaciona diretamente com a insegurança alimentar. No 

5último Boletim Especial 1º de Maio , lançado em 2021, o DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) denunciava o processo de 
extinção, pelo Governo Federal, da política de estoques reguladores de alimentos. A 
compra e armazenamento de alimentos pelo Estado é fundamental para garantir a 
regulação do preço dos mesmos, evitando que a população fique à mercê de grandes 
variações. 

6O gráfico  abaixo, produzido com dados fornecidos pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB), demonstra a enorme queda nos estoques públicos nos 
últimos 10 anos: 

4 Excerto da reportagem “A fome tem lugar e um deles é o Nordeste, o Semiárido brasileiro”, de 12 de abril de 2021. Disponível 
em <https://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/608253-a-fome-tem-lugar-e-um-deles-e-o-nordeste-o-semiarido-brasileiro>.
5 Disponível em: <https://admin.cut.org.br/system/uploads/ck/primeiro%20de%20maio%20dieese%20conjuntura.pdf>.
6 Retirado da reportagem “Brasil esvazia estoques de alimentos e perde ferramenta para segurar preços”. 
Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/19/estoques-publicos-conab-alimentos-
reducao.htm>

“A pesquisa diz que a fome tem lugar e que um desses lugares é o Norte e o Semiárido 
nordestino. O Semiárido do Brasil, palco de vários genocídios, gerados pelas políticas de 
combate à seca, caracterizadas pela concentração de água, riqueza, terra e oportunidades. 
Lugar que o povo, a partir das políticas de convivência com o Semiárido saiu do 
genocídio, gerou a vida, mostrando ao mundo como se vive e como se convive com o 
Semiárido. (..) Lugar, no entanto, que, hoje volta, com destaque, ao Mapa da Fome (...) 
devido à pandemia, mas devido principalmente à extinção das políticas públicas de 
segurança alimentar e de convivência com o Semiárido”, Naidison Baptista, membro da 
Conferência Nacional Popular, Democrática e Autônoma por Soberania e Segurança 

4Alimentar e Nutricional e da Coordenação Executiva da ASA Brasil .
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Declaração Nacional dos 
Direitos Humanos (1948) 

Artigo 25 
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive 
alim e n taç ão , vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de 
seu controle. 

 
Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (passou 
a ser adotada pelo Brasil 

em 1992) 
 

Artigo 11 
§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito 
de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e 
para sua família, inclusive à alim e n taç ão , vestimenta e moradia 
adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas 
condições de vida. Os Estados-partes tomarão medidas 
apropriadas para assegurar a consecução desse direito [...].  

 
 

Proposta de Emenda 
Constitucional nº 47 (2003) 

Alterou o art. 6º da Constituição Federal, que passou a ficar da 
seguinte forma: 
 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alim e n taç ão , 
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. 

Lei nº 11.346 de 15 de 
setembro de 2006 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Cria o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 
SISAN. 

Decreto nº 7.272 de 25 de 
agosto de 2010 

 

Institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional - PNSAN. 

 

O Boletim destaca ainda que em 2019 foram fechados 27 armazéns CONAB, 
esvaziando a capacidade de atuação da principal compradora de produtos da agricultura 
familiar. “Em plena crise sanitária mundial, enquanto todos os países estocam alimentos, como itens de 
segurança nacional, o governo brasileiro fragiliza a produção nativa, abre as fronteiras para a exportação 
de grande parte das commodities aqui produzidas e esvazia os estoques públicos reguladores”, denuncia 
o DIEESE.

É interessante notar que, nas grandes mídias, quando é retratada a questão do 
aumento das pessoas com fome e da elevação do preço dos alimentos, as causas são 
apontadas como sendo a pandemia e as questões climáticas (chuva, sol, vento etc). 
Quando paramos para analisar com maior atenção, verificamos que essa situação tem 
razões anteriores à pandemia e que a culpa não é da natureza. Na realidade, o que estamos 
vendo é a destruição de políticas sociais fundamentais para qualidade de vida do povo 
brasileiro, entre elas as ligadas ao direito à alimentação. 

2.1. Onde encontramos o direito à alimentação na legislação?

 Na legislação nacional e internacional temos importantes normas que tratam do 
direito à alimentação adequada, fruto da mobilização da sociedade para que este item 
básico e essencial seja garantido a todos e todas. Vamos conhecer algumas dessas 
normas?
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Além dessas normas, os Estados também têm legislações próprias para tratar do 
direito à alimentação adequada. Na Bahia, por exemplo, temos a Lei nº 11.046, de 20 de 
maio de 2008, que cria o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 
Pernambuco é a Lei Estadual nº 13.494, de 02 de julho de 2008, que cria o Sistema 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SESANS) e no Piauí a Lei 
Ordinária nº 5.862 de 01 de julho de 2009.

 Mas o que seria o direito à alimentação? O Relator Especial da ONU para o 
Direito à Alimentação, em 2002, descreveu este direito da seguinte forma:

É importante prestarmos bastante atenção a tudo que aparece no conceito acima. 
Para que o direito à alimentação adequada seja garantido, é necessário ter acesso 
permanente e regular aos alimentos, seja de forma direta, ou por meio da possibilidade de 
produzi-los (tendo terra, água, etc). Mas não é somente isso! É importante que sejam 
assegurados alimentos saudáveis, de qualidade e adequados ao modo de vida de quem está 
consumindo.

7 Curso básico de direito humano à alimentação e à nutrição adequadas, elaborado pela FIAN Brasil, 2020, pg 20. 

Disponível em <https://fianbrasil.org.br/curso-sobre-direito-humano-a-alimentacao-e-nutricao-adequadas-dhana-

modulo-i/>.

“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 

nanceiras, a alimentos seguros e saudáveis, em 
quantidade e qualidade adequadas e 

sucientes, 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” 

7(ZIEGLER, 2002 apud ABRANDH, 2010 p.15)
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Então, quando falamos em garantia do direito à alimentação adequada - ou à 
segurança alimentar e nutricional, como informa a legislação - estamos falando do 
acesso a diversas políticas públicas, incluindo aquelas de caráter ambiental, 
informativo, de promoção da saúde, entre outras, que se conectam com a alimentação. 
Não deveria ser “apenas” ter comida na mesa, mas acessar outros direitos que 
garantam bem estar. Porém, como vimos anteriormente, nem mesmo o básico tem 
sido garantido à maioria da população brasileira, o que nos coloca no desafio de 
permanecer em luta para a efetivação desses direitos e de ampliar nossas redes de 
solidariedade e companheirismo, fortalecendo as ações de distribuição de alimentos.

A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, em seu artigo 4º, indica 
que 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 de alimentos, incluindo-se a água, bem como das medidas que mitiguem o 
risco de escassez de água potável, da geração de emprego e da redistribuição da renda; 

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

VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de 
produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas 
características culturais do País.

VII - a formação de estoques reguladores e estratégicos de alimentos. 
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MPA lança campanha nacional contra a fome

9 de abril de 2020

O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) lançou nessa quinta-feira, 09, o 
“Mutirão Contra a Fome”. Trata-se de uma campanha nacional de arrecadação e 
distribuição de alimentos para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social e 
econômica. 

Conforme relatam os dirigentes do movimento, a ação se justifica em virtude dos 
efeitos das medidas neoliberais tomadas nos últimos anos, que resultaram em perdas 
de direitos aos trabalhadores e colocaram em curso uma crise da econômica que afeta 
milhares de famílias sujeitas ao desemprego ou à condições precárias por meio de 
trabalhos informais. Essa situação se agrava com com a sobreposição de outra situação 
de crise, agora com abrangência global, de fundamentação sanitária e de saúde pública, 
expressa pela pandemia do Coronavírus, que exige da população que se coloque em 
isolamento social para diminuir o avanço da doença, levando muitas pessoas a ao 
extremo de ficar sem ter o que comer.

A campanha tem como objetivo central arrecadar e distribuir alimentos às famílias de 
trabalhadores e também à população em situação de rua. O MPA busca ainda 
fortalecer a organização do povo através de comitês populares de abastecimento, 
incentivando a participação das organizações do campo e da cidade no processo, bem 
como, a transição agroecológica desenvolvida nas unidades produtivas camponesas. 
Para o MPA essa ação pode ajudar a garantir o acesso ao alimento a toda a população, 
contribuindo também para as pessoas procedam o seu resguardo frente à pandemia, 
tendo seu direito à alimentação resguardado. [...]

Extraído de: 
https://mpabrasil.org.br/

noticias/mpa-lanca-
campanha-nacional-

contra-a-fome/
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O que nos diz o Movimento de Pequenos Agricultores (MPA) sobre a 
soberania alimentar?

O conceito de Soberania Alimentar nasce de um contraponto do conceito de Segurança 
Alimentar estabelecido pela FAO, pois compreende-se que um povo para ser livre precisa 
ser soberano e essa soberania passa pela alimentação. O Movimento dos Pequenos 
Agricultores (MPA), assim como a Via Campesina Internacional, compreende que 
Soberania Alimentar é o direito dos povos a definir suas próprias políticas e 
estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que 
garantam o direito à alimentação a toda a população, com base na pequena e média 
produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses de 
produção, de comercialização e de gestão, nos quais a mulher desempenha um papel 
fundamental. Para além disso, é um direito que os povos têm a produzir seus próprios 
alimentos.

Mais que um conceito, Soberania Alimentar é um princípio que orienta a luta camponesa. 
É uma proposta alternativa de produção e consumo, que apoia os povos em sua luta 
contra o agronegócio e as políticas neoliberais promovidas por intuições financeiras e 
transnacionais, destaca o dirigente nacional do MPA, Valter Israel da Silva. Portanto, se a 
produção e distribuição de alimentos fazem parte da soberania de um povo, ele é 
inegociável e não pode ficar dependente de vontades políticas ou práticas de governos ou 
empresas. Isso coloca aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no 
coração dos sistemas e políticas alimentares, acima das exigências dos mercados e das 
empresas.

Extraído de: https://mpabrasil.org.br/artigos/soberania-alimentar-deve-ser-debatida-
pelo-conjunto-da-sociedade/

2.2. Soberania alimentar

Organizações populares camponesas, neste debate sobre o direito à alimentação, 
têm pautado o conceito de soberania alimentar. Este conceito amplia o debate da segurança 
alimentar, pois leva em consideração o questionamento à atual geopolítica que envolve a 
produção de alimentos. Assim, a compreensão da soberania alimentar pautada pelas 
organizações contrapõem a ideia de segurança alimentar no sentido de que não basta 
assegurar o acesso aos alimentos, é necessário rever o modo de produção daquilo que se 
consome, considerando a importância de que um povo produza os seus próprios 
alimentos para que seja realmente soberano.
 

Hoje, por exemplo, um pequeno número de empresas multinacionais controla o 
mercado de alimentos processados, concentrando um enorme lucro e controlando o que 
é fornecido à população. Além disso, grandes empresas controlam as sementes, 
desmatam grandes áreas em países considerados “subdesenvolvidos”, contaminam as 
águas, solos e pessoas com o uso de agrotóxicos e vendem produtos como milho, soja e 
trigo como commodities no mercado internacional, com o único objetivo de geração de 
lucros. Reafirmar a ideia de que “o alimento não é uma mercadoria, é um direito humano”, é, 
portanto, fundamental para sairmos deste modelo atual e alcançarmos uma forma 
ambiental e socialmente justa de produção de alimentos.
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2.3. Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional

Conforme falamos no início deste tópico, o Governo Bolsonaro extinguiu o 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) no âmbito federal, desferindo 
um grave golpe no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

Ainda assim, devemos destacar que os Estados e alguns Municípios ainda 
possuem em suas estruturas administrativas um Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional. Essa instância é responsável por acompanhar a execução das políticas 
públicas ligadas ao direito à alimentação. É também um espaço que pode ser utilização 
para denúncias de violações.

Você conhece o CONSEA do seu Estado? 
No Município onde você vive existe um CONSEA municipal? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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2.4  Fiscalização da produção de alimentos

A fiscalização de alimentos no Brasil é bastante complexa e envolve diversos 
órgãos, tais como a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Vigilância 
Sanitária nos âmbitos estadual e municipal e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, de forma que os alimentos devem seguir normas para assegurar sua 
qualidade.

A Constituição Federal determina que é competência comum da União, Estados e 
Municípios fiscalizar a produção de alimentos, pois essa atividade é considerada como 
uma forma de garantir e proteger o direito à saúde. Trataremos a partir de agora sobre 
legislações federais que tratam sobre o tema de forma geral, mas os Estados possuem 
normas próprias que se aplicam a realidades regionais, por exemplo:

2.4.1 Fiscalização de produtos de origem animal

Vamos conhecer alguns aspectos importantes de legislações referentes à 
fiscalização na produção de alimentos. Inicialmente, temos a Lei nº 1.283/1950, que trata 
da inspeção de produtos que tenham origem animal.

Quais produtos estão sujeitos à fiscalização?
a) animais destinados a abate e produtos do abate
b) pescados e derivados
c) leite e derivados
d) ovos e derivados
e) mel, cera de abelha e derivados

Onde a fiscalização pode atuar?
a) abatedouros e propriedades rurais onde seja feito abate
b) entrepostos e centros de distribuição de produtos de origem animal
c) instalações industriais que utilizem produtos de origem animal
d) propriedades rurais
e) estabelecimentos de comércio de alimentos e outros produtos de origem animal.

Em 1989, foi publicada a Lei nº 7.889, alterando a Lei nº 1.283/1950, agora tendo 
como parâmetro a Constituição Federal de 1988. Essa lei também trata sobre a inspeção 
sanitária e industrial dos produtos de origem animal, porém atualizou as punições por 
infração à legislação sanitária na produção, incluindo:

Bahia:               Lei nº 12215/2011

Alagoas:            Lei nº 8.230/2020

Pernambuco:    Lei nº 10.692/1991

Piauí:                Lei nº 7440/2020
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a) advertência
b) multa de até R$ 25 mil
c) apreensão/condenação de matérias-primas e produção
d) suspensão de atividades
e) interdição do estabelecimento (com cancelamento definitivo de registro se a interdição 
não for levantada em até um ano).

A Lei distribuiu a competência fiscalizadora entre os entes federativos da seguinte 
forma:

a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no caso de produtos 
comercializados internacionalmente ou entre estados diferentes;
b) Secretarias de Agricultura dos Estados no caso de produtos comercializados entre 
municípios diferentes;
c) Secretarias municipais, no caso de produtos com comercialização local.

É importante lembrar que a fiscalização sempre será centralizada em apenas um 
órgão!  A lei proíbe expressamente a duplicidade de fiscalização. Ou seja, o órgão 
sanitário do Estado não pode exigir inspeções da produção que já passou pelo órgão 
municipal.

Ainda sobre a fiscalização da produção, na fase de armazenamento em entreposto 
e do beneficiamento industrial de produtos de origem animal depende de registro no 
órgão competente; a comercialização não depende desse registro, mas está sujeita a 
fiscalização.

Atualmente, para regulamentar a aplicação dessa lei na prática, temos o  Decreto 
no 9.013/2017, que revogou o antigo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal (Riispoa), trazendo algumas inovações, como por exemplo, 
diferenciar os tipos de exigências de acordo com o tamanho do produtor, assim, 
pequenos produtores podem adequar melhor as estruturas de produção, sem ter que se 
equiparar à grandes produtores.

Como já dialogamos em outras oportunidades, o direito tende a se modificar a partir dos 
acontecimentos sociais,  é o que aconteceu no caso do novo Riispoa, que surge como 
resultado da pressão do agronegócio, que após a “Operação Carne Fraca”, deflagrada em 
uma sexta-feira, dia 17 de março de 2017, e teve como foco apurar irregularidades 
identificadas no Sistema de Inspeção Federal (SIF), por eventuais práticas de crimes de 
corrupção por agentes públicos, o que gerou instabilidade credibilidade da carne 
brasileira. Desse modo, como forma de demonstrar a preocupação do Governo 
Brasileiro e amenizar a crise de nosso setor agropecuário, foi lançado o novo Riispoa, que 
trouxe conceitos modernos para a inspeção e penas mais severas para as empresas 
infratoras. (MODESTO; OSHIRO, 2017)
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2.4.2 Política Nacional Agrícola (Lei nº 8.171)

Nesse contexto, temos a Lei 8.171/1991, que estabelece as diretrizes de política 
agrícola nacionais, relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de 
planejamento das atividades pesqueira e florestal.

Dentro da Política Nacional Agrícola, foi instituído o Conselho Nacional de 
Política Agrícola, vinculado ao  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 
é um conselho consultivo, com uma estrutura que privilegia a participação do governo 
(nove assentos) e do agronegócio e indústria (quatro assentos, sendo dois da 
Confederação Nacional da Agricultura e dois de indicação do Ministro), com dois 
conselheiros indicados pela CONTAG e dois pela Organização das Cooperativas 
Brasileiras.

A Lei também fala sobre a fiscalização das atividades produtivas para a defesa 
agropecuária, tendo por objetivos a sanidade vegetal, saúde animal, idoneidade de 
insumos e serviços, e identidade e segurança dos produtos finais da agropecuária. Na 
prática, a defesa agropecuária abrange as atividades de combate a pragas e doenças e 
assegurar a segurança dos insumos, serviços e produtos finais.

No que diz respeito à agricultura familiar, esta deve obedecer a normas específicas, 
diferentes dos grandes estabelecimentos agropecuários. Vale ressaltar que a produção de 
produtos para o consumo familiar está isenta de registro e fiscalização de defesa 
agropecuária, inclusive o armazenamento, mas atenção: isso não se aplica quando os 
produtos são destinados à comercialização!

A defesa agropecuária é regulamentada pelo Decreto 5741/2006 (modificado 
posteriormente em 2008, 2010 e 2015), que institui o Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária com participação da União, Estados e Municípios. O Sistema é 
responsável por ações de combate a pragas e doenças, controle de riscos e educação e 
vigilância sanitária.

Esse é o Sistema responsável pela erradicação e controle de pragas e doenças, inclusive 
através da fiscalização de propriedades e do transporte de produtos da agropecuária. O 
foco dessa fiscalização não é diretamente a saúde humana, mas a saúde dos animais e 
plantas. 
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2.4.3 E os produtos de origem vegetal?

Os produtos de origem vegetal estão submetidos às determinações da Lei nº 
9.972/2000, que exige que todos os produtos de origem vegetal devem ser 
classificados, ou seja, suas qualidades devem ser descritas de acordo com padrões 
oficiais, que são definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A classificação de produtos vegetais não é atribuição exclusiva do Estado, mas 
também pode ser feita diretamente pelos produtores organizados em cooperativas ou 
empresas. Universidades, instituições de pesquisa e bolsas de mercadorias também estão 
autorizadas pela Lei a fazer a classificação. 

Mesmo assim, a classificação desses produtos também está sujeita à fiscalização 
pelos Estados, que podem fazer a atividade diretamente ou mesmo através de empresa 
terceirizada, com penalidades semelhantes às da fiscalização de produtos de origem 
animal – advertência, multa, apreensão de produtos, até interdição temporária, 
suspensão temporária ou cassação definitiva do credenciamento do estabelecimento.

Os padrões de classificação são definidos geralmente por normas do MAPA e dos 
órgãos sujeitos a ele – portarias e instruções normativas. Em alguns casos específicos, 
esses padrões são definidos por acordos internacionais de produção e comercialização de 
produtos quando se destinam à exportação; por exemplo, há padrões específicos para 
frutas, alho, cebola, arroz, entre outros produtos, quando destinados à exportação nos 
países do Mercosul.

Por exemplo: os padrões de classificação da farinha de mandioca são definidos 
pela Instrução Normativa 52 do Ministério, de 07/11/2011. A IN determina os tipos de 
farinha conforme o processo de fabricação e o tamanho dos grãos, a acidez e umidade 
máximas para cada tipo de farinha, e quando ela será imprópria para o consumo. A norma 
também indica como será feita a amostragem para classificação (número de amostras, 
quantidade de produto por cada amostra, como deve ser a coleta e análise das amostras) e 
as normas de embalagem e rotulagem do produto. As normas referentes a cada produto 
são bastante detalhadas e complexas, e estão sempre sujeitas a atualização!

Para acessar a IN 52/2011, sobre os padrões de 
classificação da farinha de mandioca: 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/instrucao-
normativa-52-2011_78295.html 

Para acessar as normas existentes de classificação de 
produtos de origem vegetal: 

https://www.gov.br/agricultura/pt-
br/assuntos/vigilancia-

agropecuaria/ivegetal/classificacao-vegetal 
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2.4.4 Fiscalização de produtos alimentícios artesanais 
(Lei nº 13.680/2018) 

A Lei nº 13.680 de 14 de junho de 2018 promoveu adequação no processo de 
fiscalização dos produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal, 
permitindo a comercialização entre diferentes Estados de produtos alimentícios 
produzidos de forma artesanal, desde que fiscalizados por órgãos de saúde pública dos 
estados e do Distrito Federal. A lei definiu ainda que tais produtos, além do selo do 
serviço de inspeção oficial, serão identificados por selo único com a indicação ARTE.

Sobre a regulamentação dessa lei, temos o Decreto nº 9.918, de 18 de julho de 2019 
que esclarece alguns conceitos importantes, que são utilizados como parâmetros 
interpretativos da lei, por exemplo, o próprio conceito do que um produto alimentício 
artesanal:

O decreto também elenca os requisitos para identificação do produto como 
produzido de forma artesanal e aqui estão os principais elementos (art. 4º):

[Art. 3º, I: São produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma 
artesanal elaborados com predominância de matérias-primas de origem animal de 
produção própria ou de origem determinada, resultantes de técnicas 
predominantemente manuais adotadas por indivíduo que detenha o domínio 
integral do processo produtivo, submetidos ao controle do serviço de inspeção 
oficial, cujo produto final de fabrico é individualizado, genuíno e mantém a 
singularidade e as características tradicionais, culturais ou regionais do produto.

I - as matérias-primas de origem animal devem ser beneficiadas na propriedade 
onde a unidade de processamento estiver localizada ou devem ter origem 
determinada;

II - as técnicas e os utensílios adotados que influenciem ou determinem a qualidade 
e a natureza do produto final devem ser predominantemente manuais em qualquer 
fase do processo produtivo;

III - o produto final de fabrico deve ser individualizado, genuíno e manter a 
singularidade e as características tradicionais, culturais ou regionais do produto, 
permitida a variabilidade sensorial entre os lotes;

IV - o processamento deve ser feito prioritariamente a partir de receita tradicional, 
que envolva técnicas e conhecimentos de domínio dos manipuladores. 
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2.4.5 Fiscalização de produção orgânica

A regulamentação da agricultura orgânica no país foi iniciada em 2003, com a Lei 
de Produção Orgânica (Lei nº 10.831), seguida pelas regras de certificação e fiscalização 
estabelecidas no Decreto presidencial nº 6.323, de 2007. Poucos anos depois, em 2011, 
foi criado o Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg).

Pela legislação dos produtos orgânicos, a inspeção será feita nas unidades de 
produção, estabelecimentos comerciais e industriais, cooperativas, órgãos públicos, 
portos, aeroportos, postos de fronteira, veículos e meios de transporte e qualquer 
ambiente onde se verifique a produção, beneficiamento, manipulação, industrialização, 
embalagem, acondicionamento, distribuição, comércio, armazenamento, importação e 
exportação de produtos orgânicos.

Os números apontam o crescimento da produção orgânica ao longo dos anos, 
porém, ainda é pauta de reivindicação dos agricultores orgânicos o investimento em mais 
pesquisa e insumos, além da redução da burocracia e a simplificação de tributos que 
incidem sobre a produção.

Por fim, também distribui a competência para fiscalização entre os órgãos da 
União, Estados e Municípios, conforme a tabela que segue:
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Como foi dito, uma das dificuldades para o pequeno produtor são os 
procedimentos de certificação de produtos orgânicos, que são extremamente 
burocráticos. Para serem comercializados, os produtos devem ser certificados por 
instituições credenciadas pelo MAPA, somente sendo dispensadas dessa 
exigência  aqueles produzidos por agricultores familiares que fazem parte de 
uma Organização de Controle Social (OCS) e que comercializam exclusivamente 
em venda direta aos consumidores.

2.4.6 Fiscalização e o uso de agrotóxicos

Os agrotóxicos (às vezes conhecidos com outros nomes, como defensivos 
agrícolas) e seus componentes precisam ser registrados para a sua produção, uso e 
comercialização no Brasil. Para isso, devem atender às normas estabelecidas pelos órgãos 
federais responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente.

Portanto, a regulamentação é de responsabilidade da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA).

Eles realizam diferentes tipos de avaliações, sem dependerem uns dos outros. O 
IBAMA é responsável por avaliar a questão ambiental e elaborar um dossiê sobre o 
potencial do produto de causar algum impacto negativo ao meio ambiente. O MAPA tem 
a responsabilidade de avaliar a eficiência e o potencial de uso na agricultura, gerando um 
dossiê agronômico. Já a ANVISA avalia o quão tóxico é o produto para a população e em 
quais condições o seu uso é seguro. Assim, depois de avaliado, regulamentado e 
registrado no MAPA, o defensivo pode ser utilizado nos cultivos brasileiros.

Quando se trata de fiscalização do uso de agrotóxicos em produtos alimentícios, 
existe o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), que é 
uma ação integrada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), coordenado pela 
Anvisa em conjunto com os órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária e 
laboratórios estaduais de saúde pública, cujo objetivo é avaliar o índices de uso de 
agrotóxicos nos alimentos, de forma que a Anvisa, portando os resultados das análises, 
coordenar ações práticas para garantir a segurança dos consumidores.
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Os dados a seguir demonstram como tem sido o uso de agrotóxicos no Brasil:

Além disso, de acordo com dados divulgados pelo DataSus, que possui os 
registros de casos de óbitos de pacientes que passaram pelo atendimento da rede pública 
de saúde, os Estados com mais casos de morte por agrotóxicos, entre 2008 e 2017, foram: 
São Paulo (1.070 mortes), Minas Gerais (819 mortes), Pernambuco (701 mortes) e Bahia 
(614 mortes). Na imagem a seguir, nomeada de Mapa da Morte, conseguimos 
acompanhar a quantidade de mortes por intoxicação, que ocorreram no Brasil e na região 
Nordeste, entre os anos de 2008 e 2017: 

686.349,87

Bilhões de dólares foram 
faturados pelas empresas
de agrotóxicos  em 2020.

Fonte: Sindiveg

14,254

Estabelecimentos 
agrícolas utilizaram 

agrotóxicos em 2017.

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

1.816,144

1.575 32% 28%

8.412 109% 9.806

Fonte: https://contraosagrotoxicos.org/dados-sobre-agrotoxicos/

Intoxicações por 
a agrotóxicos 

registrados em 2019

Fonte: Sinan/DataSUS

Registros de intoxicações 
de crianças de 0 a 14 anos 

entre 2010 e 2021. 
Destas, 91 morreram 

intoxicadas.
Fonte: Sinan/DataSUS

De aumento nos registros 
de intoxicações 
por agrotóxicos 

entre 2010 e 2019

Fonte: Sinan/DataSUS

Novos agrotóxicos 
registrados no governo 

Bolsonaro

Fonte: DOU/Campanha 
Contra os Agrotóxicos

Destes agrotóxicos são 
considerados

extremamente tóxicos, 
altamente tóxicos ou 

medianamente tóxicos
para a saúde humana

Fonte: DOU/Campanha Contra os Agrotóxicos

Destes agrotóxicos 
são proibidos na
União Européia

Fonte: DOU/EU 
Pesticide Database/

Campanha Contra os Agrotóxicos

Toneladas de agrotóxicos
comercializados em 2020

Fonte: IBAMA

Entretanto, o que a realidade demonstra é o uso desenfreado de agrotóxicos, que 
tem crescido a cada ano, assim como a liberação desses insumos para uso na agricultura, 
sob argumentos de que eles são necessários devido ao clima, ou que a liberação de cada 
vez mais agrotóxicos não influencia no aumento do uso nas culturas, apenas aumenta o 
leque de opções para melhoramento do cultivo.
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Devemos levar em consideração, ainda, os casos 
que não são noticados aos órgãos públicos, assim 

como aqueles que não acontecem de forma 
imediata, mas que são resultado de contaminação 

cotidiana pelo contato direto ou indireto, nas 
lavouras, nos alimentos, nas águas e no ar já 

contaminados, mas que tem efeitos que se 
prolongam ao longo do tempo e não são 

detectáveis tão facilmente.

Fonte: https://www.brasildefato.com.br/2019/08/22/mais-de-70-das
-mortes-por-agrotoxicos-ocorrem-nas-regioes-sudeste-e-nordeste
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 O Pacote Veneno, como ficou conhecido o Projeto de Lei nº 6299/2002  que 
tramita no Senado Federal, prevê uma mudança completa no marco legal sobre 
agrotóxicos no Brasil, tornando o registro e uso do veneno mais fácil, e o banimento mais 
difícil.No dia 9 de fevereiro de 2022, o PL 6299/2002 foi aprovado na Câmara dos 
Deputados, contudo desde antes de sua concepção o projeto de lei sofre grande pressão 
de organizações da sociedade civil que compreendem esta norma como um ataque à 
saúde, ao meio ambiente e ao direito a uma alimentação adequada.

2.4.7 Transgênicos e a (in)segurança alimentar 

Não existem estudos científicos que comprovem os benefícios globais do uso e 
cultivo de produtos transgênicos. Por causa dessas incertezas há preocupações em 
relação à segurança do consumo, principalmente levando em conta que a sua produção 
geralmente está associada aos agrotóxicos.

O órgão responsável pela implementação da Política Nacional de Biossegurança 
de organismos geneticamente modificados – OGM é a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança – CTNBio, que formula, implementa e atualiza as normas técnicas 
relativas às atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados. 
A CTNBio é responsável, ainda, por analisar, caso a caso, toda e qualquer liberação de 
organismos transgênicos no meio ambiente, emitindo parecer técnico para os Ministérios 
da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura, para decisão final.

A facilidade na liberação e produção de OGM permitiu que fosse criado um 
mercado muito lucrativo de sementes, onde algumas empresas possuem o monopólio, 
controlando o consumo e o lucro, através do pagamento dos royalties.

Como o cultivo das plantas geneticamente modificadas promete menor custo e 
maior produtividade, o principal interessado é o agronegócio, que visa o mercado, o que 
coloca o interesse quanto à segurança alimentar em segundo plano. 
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O cultivo de plantas transgênicas pode provocar a disseminação de transgenes, 
cujos efeitos sobre a biodiversidade são difíceis de mensurar e podem ser irreversíveis. A 
inserção de uma variedade transgênica em uma comunidade de plantas pode 
proporcionar vários efeitos indesejáveis, como a alteração na dinâmica populacional ou a 
própria eliminação de espécies não domesticadas; a exposição de espécies a novos 
agentes tóxicos; a geração de super plantas daninhas ou super pragas; a poluição genética; 
entre outros.

Diante disso, podemos visualizar alguns cenários de conflitos e riscos diretos à 
agricultura agroecológica. Um deles é a contaminação decorrente da introdução de 
variedades geneticamente modificadas por empresas ou outros agricultores, que ao 
entrar em contato com a produção feita de forma ecológica, seja pela polinização ou pelo 
espalhamento das sementes, contaminam e descaracterizam a produção como 
agroecológica. A continuidade desse cenário poderia ter como resultado a alteração da 
natureza dos produtos, pois na produção agrícola existirão, apenas, variedades 
transgênicas e variedades convencionais contaminadas com o transgene, em diferentes 

8níveis .

Quando se trata da segurança para o consumidor, a atual regulamentação da 
rotulagem de transgênicos no Brasil é normatizada pela Lei de Biossegurança nº 
11.105/2005, pelo Decreto nº 4.680/2003. A Lei de Biossegurança, em seu artigo 40 
afirma:

De acordo com a Recomendação nº 009/2015 do Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar, a rotulagem de transgênicos é uma medida de saúde pública 
relevante para permitir o monitoramento dos produtos, depois que já estão disponíveis 
no mercado para consumo, bem como para realizar pesquisas sobre os impactos ao 
ambiente e saúde. Porém, na lista nacional de doenças e agravos de notificação 
compulsória do Ministério da Saúde não possibilitam o registro de doenças causadas pelo 
consumo de alimentos transgênicos, o que na prática inviabiliza qualquer tipo de 
associação e acompanhamento. 
 

8 Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/mmanoforum/item/7511-

riscos.html#:~:text=A%20inser%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20variedade,super%20plantas%20daninhas%20o

u%20super

Art. 40 Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao 
consumo humano ou animal que contenham ou sejam 
produzidos a partir de transgênicos ou derivados deverão 
conter informação em seus rótulos, conforme regulamento.
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Anotações:
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Inicialmente, entendemos como importante problematizar as diferenças 
existentes entre palavras que parecem ter a mesma ideia: água e recursos hídricos.

Água é um bem ambiental de toda a humanidade, que deve ser utilizado para 
garantir o bem estar de toda a população, já que é fundamental para a garantia da vida e 
das relações sociais. Nesse sentido, a água teria uma função de sustentabilidade ecológica, 
considerada como um elemento natural e cultural protegido em todos os seus aspectos.

De acordo com a lógica da apropriação privada dos bens naturais para a produção 
de mercadorias, a água também é vista como recurso econômico, que muitas vezes é 
disputado em razão do certo grau de escassez e diante das múltiplas demandas existentes. 
Nesse sentido, a água é vista enquanto recurso hídrico.

Observe as imagens:
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Fazer uma caixa com a seguinte pergunta: A água pode ser usada de várias 
maneiras. A partir das fotos acima quais desses usos mais 

se aproxima da ideia de “recursos hídricos”?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Diante das diversas perspectivas de seus usos, como vocês perceberam nas fotos acima, 
descobrimos que a água é fundamental para a vida no planeta. Por esse motivo, foi 
declarado pela ONU (Organização das Nações Unidas) o dia 22 de março de 1992 como 
"Dia Mundial da Água", publicando um documento chamado "Declaração Universal dos 
Direitos da Água", que reconhece a água como “um dos direitos fundamentais do 
ser humano”. E em 28 de julho de 2010, uma resolução da ONU declarou o acesso à 
água potável e ao saneamento básico um direito humano. 

 Vimos como muitas pessoas pensam e enxergam o semiárido como um lugar de 
escassez, e isso vale em dobro quando pensamos na água. É comum que nossa região seja 
retratada apenas por imagens de solos secos e rachados, plantas esturricadas, animais e 
pessoas sedentos, dependendo sempre de carros-pipa para sobreviver. Mas quantas vezes 
já vimos na mídia, por exemplo, fotos da caatinga “rebentando”, verde após as chuvas? E, 
mais importante: quantas vezes já vimos retratadas as tecnologias de convivência com o 
semiárido que podem garantir o acesso e armazenamento da água?

 Essa imagem também oculta os conflitos pelo uso da água na região, que 
demonstram que essa escassez não é para todos. Por que a agricultura irrigada dos 
grandes latifúndios não para suas atividades quando falta água para os pequenos 
agricultores e povos tradicionais?

 Sabemos que as secas e estiagens fazem parte do ambiente do semiárido, e que a 
chuva, quando vem, é preciosa; como diz o ditado, “a chuva é visitante e o sol é morador”. 
Mas isso não significa que o nordestino tenha que ser refém dessas circunstâncias; pelo 
contrário, muitas vezes é a ação do próprio Estado que faz isso, dos governos que criaram 
e lucram com a chamada Indústria da Seca.
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 Tradicionalmente, as ações estatais de combate aos efeitos das estiagens se 
concentram em trono de grandes obras – a construção de grandes açudes, barragens, a 
transposição do São Francisco… Obras caras, que muitas vezes nem chegam ao final, e 
que via de regra atendem aos interesses do latifúndio; essa água, quando chega, é para a 
agricultura irrigada, criação intensiva de gado, mesmo para aquicultura (criação de peixes 
e mariscos em cativeiro), e não para a agricultura familiar.

 A Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), articulação de entidades e 
movimentos que luta pelo acesso à água e recursos para a produção de alimentos, tem 
desenvolvido há décadas um trabalho comunitário para disseminar tecnologias populares 
de captação e armazenamento de água, principalmente as cisternas de placa, numa 
perspectiva de desenvolvimento da autonomia e organização comunitárias e rejeitando a 
dependência exclusivamente das grandes obras e ações assistenciais. Até 2016, a luta 
popular conseguiu garantir que o acesso à água no Semiárido fosse democratizado através 
do Programa Um Milhãe de Cisternas (P1MC), voltado não apenas para a construção das 
cisternas, mas também para a capacitação da comunidade para dominar o processo de sua 
construção.

 Como é o acesso à água na sua região? 
Que conflitos pelo uso da água existem por lá? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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3.1. A Lei das Águas (A Lei 9.433/97).

 
 Aqui no Brasil, a principal lei que trata sobre a gestão das águas é a Lei 9433/97, 
também conhecida como Lei das Águas. Esta Lei institui e regulamenta a Política 
Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Ela traz alguns instrumentos importantes para que o Estado e a sociedade 
possam realizar a gestão do uso da água.

São fundamentos da Lei de Águas:

A água é um bem de domínio público;

 A água é um bem ambiental, que, como vimo, tem natureza pública, de uso comum 
e coletivo da sociedade. Além disso, a Constituição Federal diz que os rios, os lagos ou 
quaisquer correntes de água que passem ou fiquem entre dois ou mais Estados ou que 
faça limite com outro país são considerados bens da União.

 Por exemplo: o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, entra na Bahia. Mais na 
frente passa a dividir a Bahia de Pernambuco e, por fim, divide Sergipe de Alagoas até cair 
no mar. Pela Constituição, o Rio São Francisco é um bem da União, ou seja, um bem 
público federal.

 De outro lado, entre os bens dos Estados estão as águas superficiais ou 
subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito.

 Outro exemplo: O Rio Correntina nasce na Bahia, no Oeste, e deságua no Rio São 
Francisco. Dessa forma, ele é um Rio de domínio estadual.
Não existe rio municipal.

A água é um recurso natural limitado, 
dotado de valor econômico;

 Voltamos novamente à discussão feita entre água e recursos hídricos. Pela lei das 
águas, a água, mesmo sendo considerada um bem público, é também vista como um bem 
necessário para a produção de mercadorias e, por isso, ela tem um valor econômico.

 Esta concepção, que trata a água como bem limitado e com valor econômico, é 
uma das principais bases para a privatização e mercantilização das águas, inclusive porque 
considera a cobrança do uso das águas como um instrumento fundamental para a 
racionalização do seu uso.
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 A cobrança se fundamenta na ideia de que o pagamento pela água será um meio de 
controlar o seu uso intensivo, entendendo que se houver cobrança, se as empresas forem 
obrigadas a pagar pelo uso das águas, irão economizar e utilizar de forma menos 
intensiva. No entanto, as experiências vivenciadas em outros países, a exemplo da Bolívia, 
demonstram que mercantilizar as águas promovem ainda mais exclusão e concentração. 
Isso porque, são as grandes empresas que controlam o comércio das águas, e aquelas 
atividades empresariais que dependem das águas não irão se importar em pagar pelo uso, 
pois têm recursos para isso. No geral, os mais impactados serão os pequenos usuários e as 
populações empobrecidas que não terão recursos financeiros para pagar. Discutiremos 
mais à frente a privatização e os conflitos em torno das águas.

O uso prioritário das águas

 A própria Lei das Águas diz que “em situações de escassez, o uso prioritário dos 
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais”. Se existe falta ou 
escassez de água em uma bacia ou território, o Estado tem que garantir que ela seja 
priorizada para uso humano, para as comunidades tradicionais, para os/as 
trabalhadores/as rurais, para os povos do  campo e para a alimentação dos animais. Mas, 
em não havendo escassez, deve-se garantir os usos múltiplos das águas

A bacia hidrográca como unidade territorial;

 Outra questão trazida pela Lei das Águas é que ela trabalha com a concepção de 
bacia hidrográfica como unidade para implantar as políticas públicas relacionadas a água.

A noção de bacia hidrográca se relaciona com 
o conceito de território.

“Dá-se o nome de bacia ao conjunto das terras cujas águas todas se lançam em um rio de 
ambas as margens. Além disso, a bacia hidrográfica consiste em uma porção do território 
cujas águas têm derivativo ou escoadouro um rio” (Manoel Ignácio de Carvalho citado no 
livro Direito das Águas, de Maria Luiza Granziera, Ed. Atlas, 2006). Colocar em destaque, 
tipo caixa de texto

 
 É importante saber o conceito de bacia, pois ela deve ser entendida em seu 
conjunto para o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos por parte do 
Estado. Por exemplo, qualquer empreendimento que necessite de outorga de água 
(autorização para usar a água) deve fazer estudos que avaliem a disponibilidade hídrica de 
toda a bacia hidrográfica, de forma que não comprometa os múltiplos usos das águas 
naquele território.
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3.2. Gestão descentralizada e participativa das águas.

A Lei das Águas diz que o gerenciamento do uso das águas deve ser 
descentralizado, com a participação do Poder Público, dos usuários (que podem ser 
empresas, empreendimentos ou mesmo pequenos usuários – posseiros ou proprietários) 
e de organizações da sociedade civil.

Como modelo institucionalizado de participação, duas instâncias de participação 
na gestão das águas estão constituídas: os Comitês de Bacias Hidrográficas e os 
Conselhos Estadual e Nacional de Recursos Hídricos – CERH e CNRH.

Os Comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos colegiados de caráter consultivo, 
normativo e deliberativo com área de atuação na respectiva bacia ou em um conjunto de 
bacias hidrográficas.

Entre suas atribuições, caberão aos Comitês funções referentes à promoção da 
participação de setores interessados na gestão de águas e ainda deliberar e propor ao 
CERH ações e normatizações referentes aos instrumentos de gestão de águas. Dessa 
forma, cabe ao Comitê acompanhar a elaboração e aprovar o respectivo Plano de Bacia 
Hidrográfica; acompanhar a implementação do Plano de Bacia Hidrográfica, sugerindo 
as providências necessárias ao cumprimento de suas metas.

Dentre suas atribuições, o Comitê de Bacia deverá mediar, em primeira instância 
administrativa, conflitos relacionados com o uso da água. Trata-se de importante tarefa 
delegada aos Comitês, justamente por serem órgãos de capilaridade e representatividade 
necessária para tratar dos conflitos, a partir do debate entre os diversos atores que atuam 
na bacia hidrográfica.

Em que pese o caráter fortemente democrático da gestão de recursos hídricos, os 
Comitês são instâncias onde a presença do poder público pode ser expressiva, ao 
estabelecer, em lei, que o número de representantes do Poder Público será de até 50% 
(cinqüenta por cento) do total dos membros. A mesma crítica é direcionada ao CERH e 
CNRH.

Entretanto, não se pode descuidar do fato dos Comitês de Bacias e Conselhos 
terem caráter normativo e deliberativo legalmente definidos, o que os tornam 
importantes instâncias de participação popular no sistema de gerenciamento de recursos 
hídricos.

O Comitê de Bacia do Rio Corrente, no Oeste da Bahia, por exemplo, já deliberou 
que o INEMA deixasse de emitir novas outorgas em toda a Bacia do Rio Corrente até que 
fosse elaborado o Plano de Bacia do Rio Corrente, que é o instrumento capaz de analisar a 
situação hídrica da Bacia e somente com base nele será possível afirmar se na Bacia pode 
haver novas concessões de águas ou não. É fato que a deliberação do Comitê não foi 
cumprida e o Inema continua emitindo outorgas, mas ela tem sido um importante 
instrumento de luta dos povos das águas e uma referência importante para a Bahia como 
um todo. Com base nela, foi possível conseguir na Justiça decisões importantes que 
impediram a concessão de autorizações de uso das águas para empresas.
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Embora as decisões, pela Lei, tenham que ser tomadas pelos comitês de bacia, sua 
implementação depende dos órgãos estatais de recursos hídricos – a Agência Nacional de 
Águas (ANA), no caso das bacias interestaduais, e os órgãos de cada estado. São esses 
órgãos que emitem as outorgas – autorizações para que a água seja captada, seja de um 
corpo d'água (rio, lago, açude, barragem), seja subterrânea. A lei dispensa a outorga 
apenas para o abastecimento de pequenos povoamentos rurais, e que, pela pequena 
quantidade, possam ser considerados insignificantes. Como vimos no caso de 
Correntina, é nessa divisão de atribuições que o Estado e os grandes empreendimentos 
abrem espaço para desobedecer as prioridades definidas nos Planos de Recursos 
Hídricos.

As comunidades, organizações e movimentos sociais podem e devem fiscalizar os 
processos de outorga de uso de águas, verificando se obedecem às prioridades elencadas 
na Lei das Águas e no Plano de Recursos Hídricos da bacia, e também se os termos da 
própria outorga estão sendo cumpridos – a quantidade de água captada, o impacto sobre 
a vazão do rio e/ou o nível do reservatório, se o uso da água é o mesmo definido na 
outorga, e se há necessidade maior e mais urgente de outros usos para a água. Nesses 
casos, cabe a suspensão da outorga pelo órgão ambiental ou de gestão de recursos 
hídricos.

3.3. Disputas em torno das águas: privatizações e conitos

Como vimos, a própria concepção de “águas” é um elemento de disputa. De um 
lado está a perspectiva de que a água é um bem público, de uso comum e coletivo, 
considerada direito humano fundamental e, de outro lado, está a ideia de que a água é um 
recurso hídrico limitado, dotado de valor econômico e que pode ser considerado 
mercadoria e, portanto, comercializado.

A água, como todo bem ambiental, é, portanto, disputada por diferentes setores da 
sociedade. Tanto as empresas, fazendas do agronegócio, mineradoras, como as 
comunidades rurais, moradores das cidades querem acessar esse bem, seja para produzir 
alimentos e ter condições de garantir a sua existência, seja para as atividades cotidianas da 
vida, seja para produzir bens para serem comercializados, de modo a gerar lucro e riqueza.

O Brasil está no centro das disputas em torno das águas. Nós somos uma das 
principais reservas de águas doces do mundo, pois detemos aproximadamente 13% de 
toda a água doce superficial do planeta e ainda temos aquíferos importantes, como o 
Bambuí, o Guaraní, o Alter do Chão e o Urucuia. No entanto, a distribuição do uso destas 
águas está longe de ser igualitária. De acordo com os dados da Agência Nacional de Águas 
(ANA) e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 72% 
da água doce tratada é utilizada pela agroindústria (ou seja, para a produção de soja, milho, 
algodão, cana de açúcar, criação intensiva de gado etc), 12% para uso industrial e 
mineração e apenas 4% para consumo humano. O restante é para outras atividades 
diversas.
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A desigualdade na distribuição do uso das águas explica a intensificação de 
conflitos em torno deste direito fundamental, principalmente em um contexto em que a 
escassez, mesmo no Brasil (que é rico em água doce), é uma realidade. Apesar das 
soluções apontadas tanto pelo Estado, quanto pelo mercado, para resolver o problema da 
escassez de água, seja a privatização e mercantilização, na verdade, sabe-se que o 
problema é o uso intensivo pelo agronegócio e as desigualdades.

Segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra, o ano de 2019 teve o maior 
número de conflitos pela água desde 2002, que foi o ano em que a CPT começou a 
registrar estes conflitos. Foram 489 ocorrências no Brasil, o que representou um 
aumento de 77% em relação ao ano de 2018, sendo que o Nordeste foi a região do Brasil 
mais atingida, com 234 conflitos. A Bahia é disparado o Estado do Nordeste com maior 
número de conflitos (101 registros). 

Agro indústria
Indústria e Mineração
Consumo humano
Outras atividades 

72%

12%

4% 2%

Distribuição do Uso das Águas no Brasil

489
Ocorrências

234
Ocorrências

101
Ocorrências

O país teve um aumento expressivo de 77% em relação ao ano de 2018

Conflitos pela Água no Brasil
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Um conflito emblemático na Bahia, que ficou famoso no Brasil inteiro, foi o caso 
de Correntina, município localizado na região Oeste do Estado. Em 02 de novembro de 
2017, cerca de mil pessoas realizaram uma grande manifestação na Fazenda Igarashi, com 
a intenção de denunciar a intensa captação de águas realizada pela fazenda diretamente do 
Rio Arrojado. A captação estava impactando o modo de vida tradicional das 
comunidades que dependem das águas do Arrojado para sobreviver, e a manifestação 
acabou resultando na quebra do maquinário da fazenda e na derrubada da rede elétrica. 
Na época, a Igarashi tinha autorização do Inema de utilizar 106 milhões de litros de água 
por dia, o que equivale a 35 vezes o consumo de água do município de Correntina inteiro.

Na prática, o processo de privatização das águas vem ocorrendo de forma cada vez 
mais grave. Significativas quantidades de águas são gastas nas grandes plantações, como 
este exemplo no Oeste baiano, sendo que o mesmo acontece com a fruticultura irrigada 
no Vale do São Francisco.

Além disso, têm sido implementadas medidas institucionais que tem como 
objetivo intensificar e consolidar a privatização das águas, principalmente a partir dos 
serviços de saneamento básico. É o caso da Lei 14.026, aprovada em junho de 2020, 
também conhecida como o Novo Marco Legal do Saneamento, que modifica a política de 
saneamento básico brasileiro. Amplamente defendida pelo Governo Bolsonaro, permite, 
facilita e promove a apropriação privada das águas e favorece a gestão mercadológica dos 
serviços de saneamento.

Uma das principais questões trazidas pela nova Lei é que ela desestrutura um 
mecanismo chamado subsídio cruzado, que permitia que municípios e empresas públicas 
com mais recursos apoiassem os municípios e zonais mais empobrecidas. No novo 
modelo, que se baseia no investimento privado (e não no público), os municípios e regiões 
mais pobres não são atrativas e, por esta razão, a tendência é ficarem sem investimentos 
na área do saneamento.

Outra questão importante é que com o novo marco, torna-se obrigatória para os 
municípios a realização de licitação envolvendo empresas públicas e privadas para a 
gestão do saneamento. Antes, as empresas públicas poderiam ser contratadas 
diretamente e com a nova Lei elas terão que passar por um processo de concorrência com 
as empresas privadas, que certamente levarão vantagens. Com a concessão do serviço 
para o setor privado – cujo o objetivo central é o lucro – certamente o acesso à água ficará 
mais caro e ainda mais concentrado.

Não há dúvidas de quem sairá ganhando com as medidas voltadas para a 
privatização das águas e do serviço de saneamento: as grandes corporações 
internacionais que controlam o mercado de águas no mundo. Segundo a pesquisa “Quem 
são os proprietários dos serviços de saneamento no Brasil”, apenas 05 empresas 
controlam 85% dos contratos de serviços de saneamento com empresas privadas e estão 
em quase 90% dos municípios onde o serviço já é privatizado, sendo que no geral são 
controlados por grandes fundos de investimentos, bancos e empresas internacionais.

Assim, diante de toda essa ofensiva voltada para privatizar as águas no Brasil, 
fortalecendo a sua dimensão mercadológica, é ainda mais importante a defesa da água 
como um bem público coletivo e de uso comum e não como uma mercadoria.
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