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Feijão nosso de
cada dia
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Pesquisa do Idec revela a péssima qualidade dos grãos brasileiros. 
Insetos e larvas vivas foram encontrados em 20% das amostras avaliadas
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Phaseolus vulgaris é o nome científico de um dos
alimentos mais consumidos pelos brasileiros –
o feijão. Vulgaris vem do latim e quer dizer

vulgar, cujo significado é “aquilo que é relativo ao
povo” ou “aquilo que é corriqueiro, comum”. Mas,
hoje, a palavra vulgar é usada principalmente com o
sentido de “baixa qualidade” ou “grosseiro”. Se con-
siderarmos ambas as acepções, o feijão brasileiro faz
jus à sua alcunha científica. É o que mostra a pes-
quisa do Idec – das 33 marcas avaliadas, vinte não
cumprem a legislação vigente (ou seja, 60%).

Em março de 2000, a REVISTA DO IDEC publicou
teste com feijões, mas com resultados mais satisfa-
tórios. De 22 marcas analisadas, apenas duas
foram reprovadas, pois eram de tipo in-
ferior ao declarado na embalagem.

Na pesquisa atual foram avaliados
feijões do tipo comum (mais usual
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste) e do tipo de corda, também
chamado de caupi ou macáçar,
mais presente nas regiões Norte e
Nordeste. As amostras testadas fo-
ram compradas em nove cidades do
país, distribuídas pelas cinco regiões bra-
sileiras. Para isso, o Idec contou com a cola-
boração de outras oito entidades de defesa do con-
sumidor (veja quais são elas no quadro abaixo).

Os critérios analisados foram: teor de umidade;
presença de micotoxinas (substâncias tóxicas pro-
duzidas por fungos); tempo de cozimento; carac-
terísticas do grão após o cozimento; avaliação
microscópica (presença ou não de matérias estra-
nhas ao produto, detectadas com auxílio de mi-
croscópio); resíduos de agrotóxicos; classificação
segundo defeitos e impurezas (se a qualidade do
grão é igual à anunciada na embalagem); e rotu-

lagem (se as informações disponibilizadas no rótu-
lo estão de acordo com a resolução vigente). 

PÉSSIMAS NOTÍCIAS 
Em quatro quesitos analisados, a situação é preo-

cupante: avaliação microscópica; resíduos de agro-
tóxicos; classificação segundo defeitos e impure-
zas; e rotulagem. O critério em que mais houve
reprovações foi “classificação segundo defeitos e
impurezas” – quinze das 33 amostras (ou 45%)
foram reprovadas. Quer dizer, as embalagens de
quinze marcas diziam que os grãos nelas contidos
eram de determinado tipo, mas as análises feitas

em laboratório a pedido do Idec mostraram
que eram de um tipo inferior. 

A Instrução Normativa (IN) no 12
de 2008, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), que versa sobre o padrão
de classificação do feijão, classifi-
ca oficialmente o grão em dois
grupos (o comum e o de corda), e,

cada grupo, em quatro classes, de
acordo com a cor de sua “pele”

(branca, preta, cores e misturada). A IN
também estabelece cinco tipos de feijão,

segundo os percentuais de tolerância de defeitos.
Quanto menor esse percentual, maior a qualidade
do feijão. Assim, há os tipos 1, 2 e 3 (sendo o 1 o
mais puro e o 3 o mais impuro), o “fora de tipo” e
o “desclassificado”.

O feijão “fora de tipo” pode ser comercializado,
desde que seja identificado como tal. O “desclas-
sificado” apresenta percentuais de defeitos graves
(matérias estranhas e impurezas, insetos mortos,
mofo, carunchos etc.) acima dos limites de to-
lerância para o “fora de tipo”. Além disso, segun-

Como foi feita a pesquisa
Além do Idec, oito órgãos do Fórum Nacional de Entidades Civis

de Defesa do Consumidor participaram da pesquisa: Associação
Brasileira da Cidadania e do Consumidor de Mato Grosso do Sul
(ABCCON/MS), Associação Cidade Verde (ACV/RO), Associação
das Donas de Casa da Bahia (ADC/BA), Associação de Defesa da
Cidadania e do Consumidor (Adecon-PE), Centro de Defesa do
Consumidor do Rio Grande do Norte (CDC/RN), Instituto para o
Consumo Educativo Sustentável (Icones/PA), Movimento de
Donas de Casa (MDC/RS) e Movimento de Donas de Casa e
Consumidores de MG (MDC/Belo Horizonte). A pesquisa, que con-
tou com recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, faz
parte do projeto Fortalecimento da Capacidade Técnica da Parti-
cipação Social em Regulação, apoiado pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).

As nove entidades identificaram as marcas presentes nos es-
tabelecimentos visitados e compraram as amostras. Cada uma
das 33 amostras era composta por sete embalagens de 1 quilo de
feijão. Cinco embalagens foram usadas nos testes em laboratório;
uma foi guardada como contra-prova; e outra, reservada para a
REVISTA DO IDEC. 

Os 7 quilos de cada amostra eram todos do mesmo lote, es-
tavam dentro do prazo de validade e suas embalagens eram ori-
ginais e estavam íntegras e invioladas. Cada amostra foi adquirida
em um supermercado da cidade participante (uma grande rede
nacional de varejo, uma rede regional ou um supermercado local). 

Os testes avaliaram feijões dos tipos 1 e 2, mas devido à falta
de feijões do tipo 2 em alguns supermercados, foram compradas
apenas três amostras desse tipo.

Todos os
feijões comprados

em Jequié (BA)
apresentaram

algum problema
grave
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do o artigo 8o da IN no 12/2008, a presença de
bagas de mamona, sementes tratadas ou tóxicas,
insetos vivos e outras pragas também desclassifi-
cam o feijão.

Das quinze marcas reprovadas na classificação
por defeitos e impurezas, seis eram vendidas como
tipo 1, mas nossas análises constataram que, na
verdade, eram tipo 2 ou 3. As outras nove foram
consideradas do tipo “desclassificado” e, portanto,
não poderiam ser comercializadas. São elas:
Oriente (Belém/PA), Turamã (Belo Horizonte/MG),
Padim, Peg Pag e Tio Neco (Jequié/BA), Bom Preço
(Natal/RN), Kicaldo e Líder (Recife/PE) e Bastida
(Porto Velho/RO). Dessas nove, sete continham
insetos vivos – entre elas figura a mais cara de
todas as marcas testadas, o feijão Bom Preço
(Natal/RN), cujo quilo custou R$ 4,04. A marca
Kicaldo continha larvas vivas e na Bastida foi
detectado Endossulfam (agrotóxico proibido na
lavoura de feijão) e o inseticida clorpirifós em
níveis acima do limite estipulado por lei.

O clorpirifós faz parte do grupo químico Orga-
nofosforado e é altamente tóxico, podendo causar
excesso de secreção brônquica, vômitos, diarreia,
incontinência urinária, convulsões, coma, fraqueza
e insuficiência respiratória. Já o Endossulfam pode
provocar danos aos sistemas nervoso e imunológi-
co, além de alteração hormonal e malformações
embriofetais. Por isso, a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) publicou, no dia 4 de
setembro, a Consulta Pública no 61, propondo a
proibição desse agrotóxico em todas as culturas do
país, não apenas na de feijão, como ocorre atual-
mente. Em diversos países ele já é proibido.

Para o Instituto, a presença dessas substâncias
implica necessidade de recolhimento dos produtos
e comunicação aos consumidores. “O fornecedor
deveria recolher não só os produtos que estão nos

supermercados, mas todos aqueles que já foram
vendidos, pois são impróprios para o consumo.
Deixar de comunicar aos consumidores a pericu-
losidade do produto também é prática infrativa”,
informa a advogada do Idec Renata Farias.

PROBLEMAS NA ROTULAGEM 
A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no

360 de 2003, da Anvisa, estabelece que os rótulos
dos feijões devem trazer, obrigatoriamente, a
quantidade e o valor energético de carboidratos,
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gor-
duras trans, fibra alimentar e sódio. Todas as em-
balagens das amostras analisadas continham essas
informações.

Já segundo a IN no 12 de 2008, do MAPA, as
embalagens dos feijões devem conter ainda o gru-
po, a classe, o tipo, a identificação do lote, o nome
empresarial, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) e o endereço da empresa embaladora
ou do responsável pelo produto. Nas amostras
analisadas, todas apresentaram nome, endereço e
CNPJ da empresa e identificação de lote.

Já em relação à classificação dos feijões, foram
detectados inúmeros problemas. Cinco amostras
não declaram o grupo do feijão (se é comum ou de
corda). Outras cinco declaram o grupo como “1-
Anão”, quando deveria ser chamado de comum. A
Portaria do MAPA no 161 de 1987 aceitava a
denominação “anão”, mas essa portaria foi revoga-
da em 2008 pela IN no 12, que passou a chamar o
grupo 1 de comum.

No rótulo do feijão Bastida (aquele com resíduos
do agrotóxico proibido Endossulfam) encontra-se
a classificação comum, mas na verdade ele per-
tence ao grupo feijão-de-corda. O feijão Bastida
ainda declara a classe como sendo “de praia”,
quando a legislação reconhece apenas as deno-
minações branco, cores, preto ou misturado. A
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● Verifique sempre a data de validade e prefira produtos que vão
demorar a “vencer”. 

● Rejeite embalagens que não estejam íntegras; que apresentem
sinais de ataques de insetos, roedores ou outros animais; ou que te-
nham sinais de umidade interna ou externa. 

● Os grãos devem estar lisos; brilhantes; uniformes; sem mistura de
cascas, matérias estranhas ou outros grãos; e sem carunchos ou insetos. 

● Armazene o produto em potes bem fechados e em local seco e
fresco. Se ele for mantido na própria embalagem plástica, fica sus-
cetível a ataques de roedores ou outros animais.

● Fique atento ao cheiro, à cor e ao aspecto do produto. Se algum
deles estiver alterado, solicite sua troca ou o ressarcimento no esta-
belecimento onde foi comprado. Comunique também à autoridade
sanitária local.

Na hora da compra

Larvas e insetos vivos
encontrados em

algumas amostras
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Problemas encontrados nos feijões

Belém (PA)
Oriente (de corda); 001/09 2 desclassificado** Não declara grupo e classe Insetos vivos ND*** 1,69

Tio Beto (carioca); 04/2009 1 3 Conforme Conforme ND*** 2,18

Primavera (preto); BL05 1 2 Conforme Conforme ND*** 2,78

Turamã (carioca); 55 1 desclassificado** Conforme Insetos vivos ND*** 2,68

Tryumpho (carioca); L7846 1 1 Não declara grupo Conforme ND*** 3,68

Campo Combrasil (carioca);
1 2 Conforme Conforme ND*** 2,95

Grande (MS) 06FCKO152-4

Padim (preto); 1228 1 desclassificado** Conforme Insetos vivos ND*** 3,25

Jequié (BA)
Peg Pag (carioca); 08 2 desclassificado** Não declara grupo Insetos vivos

Dentro do 1,98
limite legal

Tio Neco (carioca); 26 1 desclassificado** Não declara grupo Conforme ND*** 2,87

Bom Preço (de corda);
1 desclassificado** Conforme Insetos vivos

Dentro do 4,04
004 5C6 limite legal

Turquesa (carioca);
1 1

Nome de grupo fora
Conforme ND*** 3,59

113 30622 da norma

Grão de Minas (carioca);
1 1

Nome de grupo fora
Conforme ND*** 2,14

0646 da norma

Zaffari (preto); 61/09 EMA1 1 2
Nome de grupo fora

Conforme ND*** 2,79
da norma

Blue Ville (carioca); 170 EK 1 1 Nome de grupo fora Conforme ND*** 2,58
da norma

Nobre (carioca); 10/05/09 1 3 Conforme Conforme ND*** 1,59

Clorpirifós: 2,00
Grupo não conforme acima do limiteBastida (de corda);

1 desclassificado** e nome de classe Conforme Endossulfam:009-08
fora da norma substância

proibida

Kicaldo (carioca);
1 desclassificado** Conforme Larvas vivas ND*** 2,99

0O9 1C5

Líder (carioca); 36 2 desclassificado** Não declara grupo Insetos vivos
Dentro do 1,69
limite legal

Extra (carioca); 001 1B4 1 1
Nome de grupo fora

Conforme
Dentro do

1,99
da norma limite legal

São Paulo (SP) Feijão da Casa (carioca);
1 2 Conforme Conforme ND*** 2,25

222BM14

*Além dos produtos considerados “desclassificados” pelas análises de tipo, incluímos nessa categoria também aque-
les que apresentaram, em pelo menos uma das amostras, resíduos de agrotóxicos, insetos e larvas vivas, conforme
a IN no 12 do MAPA 
**Os “desclassificados” são aqueles feijões que apresentam percentuais de defeitos graves acima dos limites de to-
lerância para a classificação “fora de tipo”. A presença de bagas de mamona, sementes tratadas ou tóxicas, subs-
tâncias nocivas à saúde, insetos vivos e outras pragas também desclassificam o feijão
***ND = não detectado 
As marcas de feijão-carioca Pink (comprada em Belo Horizonte, MG), de feijão-preto GL (Belém, PA), de feijão-
preto Namorado e de feijão-carioca Caldo Bom (Porto Alegre, RS), de feijão-preto Great Value e de fei-
jão-carioca Vô Cidi (Campo Grande, MS), de feijão-preto Zaeli (Porto Velho, RO), de feijão-carioca
Camil (Recife, PE), de feijão-carioca Broto Legal, Máximo e Caldo Nobre, e de feijão-preto
Carrefour e Poupe Mais (São Paulo, SP) não constam da tabela, pois as amostras analisadas
foram aprovadas em todos os quesitos

Cidade de Marca e lote
aquisição Indicado Constatado

Demais problemas Análise Resíduos de Preço

no rótulo nas análises*
de rotulagem microscópica agrotóxicos (R$/kg)

Classificação do tipo

Belo
Horizonte (MG)

Natal (RN)

Porto
Alegre (RS)

Porto
Velho (RO)

Recife (PE)
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expressão “de praia” é comum em alguns lugares
do Brasil e se refere ao feijão-de-corda, ou seja,
ao grupo do feijão, e não à classe.

ALGUMAS BOAS NOTÍCIAS 
Todas as amostras avaliadas foram aprovadas

em quatro critérios: umidade, presença de mico-
toxinas, tempo de cozimento e características do
grão após o cozimento. 

Segundo a IN no 12 de 2008, do MAPA, o teor
de umidade recomendável é de 14%. Os valores
registrados pelo teste ficaram em torno desse
percentual. Em alguns casos o teor foi maior,
mas ainda assim admitido pela legislação, segun-
do a qual o “feijão com teor superior a 14% pode
ser comercializado, desde que não ofereça risco à
saúde humana”.

Quanto às micotoxinas, não existem limites de
concentração estabelecidos pela legislação brasi-

leira. Mas todas as amostras avaliadas apre-
sentaram níveis abaixo dos limites estabele-
cidos por normas europeias. Em relação ao
cozimento, todas as amostras ficaram cozi-
das no tempo certo. E, após o cozimento,
os grãos permaneceram inteiros, com odor
e cor característicos da espécie. “Se o grão
não amacia no tempo certo, ele pode estar
muito seco ou velho”, afirma Vera Lucia
Barral Hiratani, sanitarista do Idec e
coordenadora da pesquisa.

FABRICANTES SE DEFENDEM 
O Idec notificou as 28 empresas

responsáveis pelas 33 marcas anali-
sadas, mas apenas 6 responderam. A

empresa Casa Padim Atacado Distribuidor de
Alimentos Ltda., responsável pelo feijão-preto
Padim (cuja amostra foi comprada em Jequié/
BA), reconheceu que pode ter havido “falha no
processo de expurgo” ou “condições de esto-
cagem inadequadas”. Na amostra analisada fo-
ram encontrados insetos vivos. A empresa infor-
mou que retirou do mercado todo o lote do fei-
jão infestado.

As empresas Kinatu do Brasil, responsável pelo
feijão-preto Primavera (comprado em Belo Ho-
rizonte/MG), e Gadkin Alimentos Ltda., fabri-
cante das marcas de feijão-carioca Kicaldo
(Recife/PE) e Feijão da Casa (São Paulo/SP), con-
testam os resultados obtidos pelo Idec. Dessas
três marcas, Primavera e Feijão da Casa eram do
tipo 2, enquanto suas embalagens traziam a
inscrição tipo 1. Na amostra do Kicaldo foram
encontradas larvas vivas. As duas empresas apre-
sentaram laudos que apontam que a classificação
inscrita nas embalagens está correta. A Gadkin
Alimentos Ltda. até encaminhou sua certificação
ISO 9001 para beneficiamento e empacotamento
do feijão. Para a coordenadora da pesquisa, um
resultado não anula o outro, mas o fato de serem
discrepantes indica que existem problemas no
processo de produção.

As empresas Camil Alimentos S/A e Broto Legal
Alimentos Ltda., cujas marcas não apresentaram
irregularidades, também responderam informan-
do que os resultados do teste do Idec são muito
semelhantes aos obtidos por elas.

A resposta mais curiosa e absurda foi a da
Arbaza Alimentos Ltda., responsável pelo feijão
preto Zaffari, que de acordo com o teste, passou
de tipo 1 para tipo 2. Entre outras coisas, ela nos
comunicou que em 13 de agosto passado, em
Porto Alegre, uma reunião dos “integrantes da
cadeia produtiva do feijão” resolveu suspender
temporariamente um dos critérios usados na
norma do MAPA para classificar os tipos de fei-
jão, segundo o percentual de defeitos leves pre-
sentes. Supostamente, teria sido esta a causa para
o feijão Zaffari cair uma categoria na classificação
de nosso teste. Só que até o fechamento desta
edição, o MAPA não publicou nenhuma mu-
dança na norma ou comunicou isso ao Idec.

O Instituto também enviou os resultados dos
testes à Anvisa e ao MAPA, que não se manifes-
taram até o fechamento desta edição. Por ser um
produto que está diariamente na mesa dos bra-
sileiros de norte a sul do país, são necessárias
medidas e atenção dos órgãos responsáveis para
que essas irregularidades sejam definitivamente
combatidas em defesa do consumo saudável.
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Vamos botar água no feijão!
“O feijão é, sem dúvida, uma das principais fontes de proteína da

população brasileira, praticamente insubstituível”, afirma Renata Maria
Padovani, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ali-
mentação da Universidade de Campinas (SP). Uma singela porção de
100 gramas de feijão-carioca cozido contém:

● Cerca de 5 g de proteína (ou quase 7% dos Valores Diários de
Referência — VDR — de nutrientes); 

● 1,3 mg de ferro (quase 10% dos VDR); 
● 8,5 g de fibras (25% dos VDR); 
● 42 mg de magnésio (16% dos VDR). 
O Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Mi-

nistério da Saúde, recomenda que a proporção ideal da dupla imba-
tível — arroz com feijão — é de duas partes do primeiro para cada parte
do segundo. E reitera que não há mal nenhum em comer feijão todo
dia. Aliás, a ingestão diária é bastante recomendável. Para variar o
menu, pode-se alternar o consumo de feijão-verde, branco e preto.

Perigo!
Amostra com
resíduos de
agrotóxico
proibido
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“Abalanced meal is a happy meal”.
Traduzindo: “uma refeição ba-
lanceada é uma refeição feliz”.

Essa é a frase que vem na caixinha do
menu infantil do McDonald’s da Malá-
sia. Vale lembrar que happy meal tem
duplo sentido, pois também é o nome
do kit que corresponde ao McLanche
Feliz do Brasil. 

Esse é apenas um dos casos de publi-
cidade de fast-food dirigida ao público
infanto-juvenil detectado por uma pes-
quisa coordenada pela Consumers In-
ternational (CI), entidade que congrega
associações de defesa do consumidor,
entre elas o Idec. Na pesquisa foram
analisados o valor nutricional dos me-
nus infantis e as técnicas de marketing
das três maiores redes de fast-food do
mundo (McDonald's, Burger King e
KFC) em catorze países da Europa, Ásia

e América Latina. No Brasil, a pesquisa
foi feita pelo Idec, e incluiu, além do
McDonald’s e do Burger King, Bob’s,
Giraffas e Habib’s. Os restaurantes KFC
são raros em solo nacional, e por isso
ficaram de fora. Mas o Bob’s pertence ao
mesmo grupo proprietário do KFC. 

Os resultados da pesquisa serão divul-
gados no Dia Mundial da Alimentação
(16 de outubro), na mesa-redonda Mu-
danças nos Hábitos de Consumo de
Alimentos e Saúde, realizada pelo Idec e
pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Alimentação (Nepa/Unicamp) na Uni-
camp, em Campinas (SP).

O slogan usado no McLanche Feliz
malaio chega a ser caricato. Mas, em
todos os outros países analisados, as téc-
nicas de marketing são mais sutis e rara-
mente entram no mérito do aspecto nu-
tricional dos produtos. Elas geralmente

Pesquisa da Consumers
International realizada
em catorze países
mostra as artimanhas
usadas por grandes
redes de fast-food
para conquistar o
público infantil 

Jogo de
vale tudo
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