
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão
Título: Reunião Ordinária N. 38
Local: Auditório Jonas Pineiro, Sobreloja do Ed. Sede do MAPA, Brasília/DF
Data da
reunião:

21/03/2018
Hora de
início:

10:00
Hora de
encerramento:

13:00

Pauta da Reunião

10:00  Abertura da Reunião Pelo presidente da Câmara1.
10:05 Apreciação e Aprovação da Memória da 4ª Reunião Extraordinária2.
10:10 Situação do Plano Nacional da Cadeia Produtiva do Feijão e Pulses – Roberto Queiroga

(Presidente da Câmara) e Egon Schaden Júnior (Secretário do Conselho Brasileiro do Feijão e

Pulses) – 15 minutos;

3.

 10:25 Apresentação do Programa de Autorregulação da Cadeia do Feijão e Arroz – Marcelo

Lüders (Consultor da Câmara) e Andressa Silva (Diretora da ABIARROZ) – 40 minutos;

4.

 11:05 Apresentação de Estudo sobre “Qualidade e Armazenamento de Feijão Carioca” –

Dra. Priscila Zaczuk Bassinello (Embrapa Arroz e Feijão) – 50 minutos;

5.

 11:55 Atualização da investigação nos problemas nas cargas de feijão com tratamento com

brometo de metila – Carlos Goulart (S.D.A./DFIA/MAPA) – 20 minutos;

6.

 12:15 Discussão e deliberação de convites para novas entidades ingressarem na Câmara

– Roberto Queiroga (Presidente da Câmara) e Egon Schaden Júnior (Secretário do Conselho

Brasileiro do Feijão e Pulses) – 10 minutos;

7.

  12:25 Assuntos Gerais / Informativos e Convites Eventos – 20 minutos;8.
 12:45 Encerramento9.

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 MARCOS DINIZ FERREIRA ACEBRA CO
2 ROBERTO CARSALADE QUEIROGA ACEBRA CO
3 MARCIO CANDIDO ALVES CO
4 MARCELO EDUARDO LUDERS CO
5 NARCELIO JOSE HOMEM DE FARIA ACST/MAPA CO
6 THAIS BALBAO CLEMENTE BUENO DE OLIVEIRA ABIFINA CO
7 MANOEL GALVÃO MESSIAS JUNIOR ABIFINA CO
8 LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS VIZEU ABIMAQ CO
9 PEDRO ESTEVÃO BASTOS DE OLIVEIRA ABIMAQ CO
10 RONALDO DEHN FREITAS ABRAFE CO
11 JOÃO CARLOS DE CASTRO ALVES ABRAFE CO
12 ALEXANDRE VAN ASS ABRASEM CO
13 RONALDO BONAMIGO ABRASEM CO
14 MILTON CESAR ZANCANARO AIBA CO
15 LUIZ CARLOS BERGAMASCHI AIBA CO
16 PETRONIO CORDEIRO JÚNIOR ANBM CO
17 MILTON LEAL MAGANHA ANBM CO
18 GUSTAVO WAGNER DE BRITO CABRAL ANDEF CO
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PR - presente / CO - convidado

 

19 ADEMIR SANTINO ANDEF CO
20 GERMANO DO ROSÁRIO KUSDRA ASBRAER CO
21 ALTAIR GANZ ASBRAER CO
22 CESAR HENRIQUE BERNARDES COSTA BBM CO
23 ALEX ADRIANO DE OLIVEIRA SANTANA BBM CO
24 TIAGO STEFANELLO NOGUEIRA CBFP CO
25 EGON LUÍS SCHADEN JÚNIOR CBFP CO
26 FELIX AFONSO FLEURY CURADO CNA CO
27 ALAN FABRICIO MALINSKI CNA CO
28 JOAO FIGUEIREDO RUAS CONAB CO
29 SERGIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS JUNIOR CONAB CO
30 ALCIDO ELENOR WANDER EMBRAPA CO
31 MAURISRAEL DE MOURA ROCHA EMBRAPA CO
32 EDUARDO MEDEIROS GOMES FAEP CO
33 TÂNIA MOREIRA FAEP CO
34 RAFAEL LOREA LAWSON IBRAFE CO
35 LEONARDO BUSARELLO ARNIZAUT IBRAFE CO
36 ANDREY AURÉLIO DE SOUZA CORRÊA MDIC CO
37 EDUARDO VON GLEHN NOBRE MDIC CO
38 JOEL FÉLIX DE ANDRADE ROCHA MF CO
39 VITOR LUDVIG BUMBIERIS MF CO
40 CLAUDIO MALINSKI OCB CO
41 JOÃO JOSÉ PRIETO FLÁVIO OCB CO
42 LUIS CARLOS RIBEIRO SINDIVEG CO
43 IVAN AMÂNCIO SAMPAIO SINDIVEG CO
44 PETRARCAS SANTOS DE DEUS SPA/MAPA CO
45 SILVIO FARNESE SPA/MAPA CO
46 LEANDRO LODEA SRS CO
47 AFRANIO CESAR MIGLIARI SRS CO
48 EVERALDO ANASTÁCIO PEREIRA UNB CO
49 JOSEMAR XAVIER DE MEDEIROS UNB CO
50 MARIO EDUARDO FIGUEIRA PEGORER ABIARROZ CO
51 ANDRESSA DE SOUSA E SILVA ABIARROZ CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1 - Abertura da Reunião – Roberto Carsalade Queiroga – Presidente da Câmara.

Às dez  horas  e  cinco minutos  do dia  vinte  e  um de março de  2018,  no Auditório  Jonas  Pinheiro,

Sobreloja do Ed. Sede do MAPA, em Brasília-DF, o Presidente abre os trabalhos da Trigésima Oitava

Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão e Pulses.

2  –  Apreciação  e  Aprovação  das  Memórias da  37ª  Reunião  Ordinária  e  da  4ª  Reunião

Extraordinária
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O Presidente submete ao plenário para apreciação e aprovação, a Memória das reuniões encaminhadas

previamente, por meio eletrônico, que foram aprovadas por unanimidade.

3 – Situação do Plano Nacional da Cadeia Produtiva do Feijão e Pulses

O Presidente informou que na última reunião extraordinária esteve presente a assessoria da
Secretaria Executiva, em especial o Assessor Ricardo Cavalcante, e que no lançamento do
PNDF, o intuito é que seja um Plano de Estado, e não um plano de governo. Os
representantes da   Associação das Empresas Cerealistas do Brasil - ACEBRA e da
Associação Brasileira da Industria do Arroz - ABIARROZ colaboraram e que está sendo
construído com aderência à realidade e encontra-se sob análise na Assessoria da Secretaria
Executiva do MAPA.
O Secretário Executivo do Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses – CBFP, Sr. Egon Luís
Schaden Júnior, apresentou o cronograma da situação do Plano Nacional de Desenvolvimento
da Cadeia do Feijão e Pulses – PNDCF, suas expectativas e previsão de lançamento é para a
1ª quinzena de maio, e deve ser organizado pelo cerimonial do Gabinete do MAPA em
conjunto com o cerimonial da Presidência da República.

4 – Apresentação do Programa de Autorregulação da Cadeia Produtiva do Feijão e Arroz
Devido à ausência do consultor Marcelo Eduardo Luders, o presidente solicitou o auxílio do
Secretário Executivo do Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses - CBFP, Sr. Egon Luís
Schaden Júnior, na apresentação deste item da pauta, informou que o tema foi incluído na
pauta a pedido da representante da Associação Brasileira da Indústria do Arroz -  ABIARROZ
(Andressa de Sousa e Silva) e do Conselho do feijão; Sr. Egon comunicou que já enviou a
proposta de autorregulação à SDA/MAPA e apresentou um quadro da situação atual de
mercado.
O presidente agradeceu a presença do Dr. Alfredo Barbosa dos Santos, Diretor substituto do
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal - DIPOV/SDA/MAPA e lembrou o
objetivo é que a cadeia produtiva possa ter legitimidade para atuar na prática e na busca da
qualidade, juntamente com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Dr. Alfredo informou que a fiscalização do arroz e feijão já é realizada há mais de 30 anos, e
que o projeto piloto dessas fiscalizações se iniciou em Brasília.  Que o efetivo atual de
Auditores Fiscais do MAPA, cujo quadro de servidores está em colapso, prejudica a ampliação
dessa fiscalização e ressaltou que em 2016 houve coleta de 852 amostras de arroz para
fiscalização, e o resultado da análise foi de que 586 estavam em conformidade com os
regulamentos de qualidade e 266 não conformes. No ano passado houve diminuição na coleta
de amostras de arroz, pois o DIPOV ampliou a fiscalização de azeite de oliva. Ao final, Dr.
Alfredo solicitou apoio da câmara e da cadeia produtiva para realização de gestão na
ampliação do quadro de servidores do MAPA e auxílio quanto ao desenvolvimento de nova
modelagem para as fiscalizações.
O Presidente agradeceu e reconheceu o trabalho do DIPOV/MAPA e dos fiscais, que têm
enfrentado lutas inglórias, mas quem conhece, reconhece a integridade e o esforço da
categoria, que atualmente não tem capilaridade e colocou a cadeia produtiva à disposição para
auxiliar com seus classificadores e sua estrutura.
Ronaldo Dehn Freitas, da Associação Brasileira de Feijões e Legumes Secos - ABRAFE  
advertiu que o Setor tem que atuar com inteligência, e citou como exemplo o problema de
classificação, no qual há constatação de feijão sendo embalado como tipo 1 e pode ser tipo 3.
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Tal questão é de mercado e  a responsabilidade é solidária com o setor supermercadista, ou
seja, o intuito é conscientizar o consumidor por meio das associações das donas de casa,
divulgar na mídia, cobrar das empresas de comunicação essas informações. O papel do
MAPA é fazer as fiscalizações pontuais após a coleta dessas informações. As associações
supermercadistas devem ser incluídas na responsabilidade solidária, inclusive já foram
convidadas várias vezes a participar das reuniões da Câmara Setorial e até o presente
momento não compareceram.
João Figueiredo Ruas da CONAB disse a proposta de atuação da Cadeia Produtiva com o
DIPOV é uma maior abertura de informação e cooperação com as entidades de
comercialização e supermercadistas não tem comparecido às reuniões de câmara e precisam
participar dessa discussão e a visão da CONAB é pelo escoamento da safra, sendo
necessário oferecer esses produtos na qualidade compatível para o escoamento; citou que há 
uma ação em São Paulo de exportação de feijão em bandinha que foi elogiada pela ONU, fato
que comprova que há  mercado para todos os tipos de produtos, bastando o seu correto
enquadramento. Solicita que os representantes do MAPA, presentes à reunião, providenciem
novamente convites às associações de supermercados e associações de cestas básicas
compareçam às reuniões da Câmara Setorial e participem da elaboração de projeto das boas
práticas de toda a cadeia, assim, haverá um esforço conjunto e todos os atores envolvidos
sejam corresponsáveis pelos produtos em desconformidades, encontrados pelas fiscalizações
do MAPA.
Dr. Alfredo informou que o programa nacional de resíduos e contaminantes também faz a
coleta de arroz importado de países do Mercosul e que de 27 amostras coletadas, apenas uma
saiu dos padrões estabelecidos. Que as realizações de testes nessas amostras têm custos
muito elevados para o MAPA; também o feijão é monitorado e apresenta excelentes
resultados.
João Figueiredo Ruas sugeriu que essas análises sejam divulgadas pelo MAPA, que o próprio
Ministro possa dizer na mídia que nosso feijão é de qualidade e sugeriu que as promoções em
supermercados deveriam privilegiar a questão nutricional, entre outras.
Encaminhamento: O presidente colocou em votação a proposta do Sr. João de oficiar aos
supermercadistas e às associações de cestas básicas sobre as novas práticas e
corresponsabilidade. A deliberação foi aprovada por unanimidade.
O presidente perguntou ao representante da CONAB, João Figueiredo Ruas, se há algum
trabalho de discussão da CONAB sobre credito, preço mínimo e seguro rural. A resposta foi
que o Presidente da CONAB solicitou a análise das informações sobre credito, preço mínimo e
seguro rural fossem antecipadas e apresentadas com a máxima urgência. Que ele próprio está
realizando essa análise e solicitou aos representantes da Câmara que contribuam com
sugestões para esses dados.
O presidente solicitou aos representantes da área de produção para subsidiar a CONAB com
informações em relação à evolução de custos.

5 - Apresentação de Estudo sobre “Qualidade e Armazenagem de Feijão Carioca” - Dra.
Priscila Zaczuk Bassinello – Embrapa Arroz e Feijão:
A Embrapa arroz e feijão fez pesquisa na unidade Arroz e feijão com todo o pessoal que
trabalha naquele setor sobre a influência do escurecimento do feijão, modo de preparo e suas
consequências. Que a qualidade é um conceito muito complexo e que o trabalho visa
desenvolver um cultivar que leve mais tempo para escurecer e que apresente qualidade
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culinária, além da nutrição e da parte vitamínica, e trazer informações básicas sobre a
qualidade funcional do feijão e principalmente quanto à prevenção de doenças. Esta pesquisa
deve ser expandida a nível estadual e nacional. A composição nutricional básica, que, além de
carboidratos, é fonte de proteínas. O feijão é fonte de fibras e reduz níveis de colesterol e
glicose, além de possuir vitaminas do complexo B.
A apresentação da Drª Priscila Bassinello pode ser apreciada na integra no site da Câmara
Setorial.

6 – Atualização de Investigação dos problemas nas cargas de feijão com tratamento de 
 Brometo de Metila – Dr. Carlos Goulart – DFIA/SDA/MAPA
Informa que o DSV tem acompanhado a questão devido a algumas denúncias apresentadas
pela Índia. Que infelizmente a investigação tem sido prejudicada pelo contingenciamento
orçamentário do governo federal. Que a perda de eficiência do produto está praticamente
descartada, pois o Brometo de Metila tem praticamente um só fabricante, e que em nenhuma
das outras culturas onde é uti l izado, como milho, algodão e soja, apresentou
desconformidades.
O Sr. Egon Luís Schaden Júnior informa que seria importante dar uma resposta, mesmo que
incompleta para tranquilizar o setor, pois o período de exportação está se aproximando e isso
traria tranquilidade aos exportadores, ao que o Dr. Carlos Goulart informa que é possível uma
resposta parcial, e que será providenciado pelo DSV/MAPA. O Presidente da Câmara
agradece a participação do Dr. Carlos Goulart.

7 – Discussão e deliberação de convites para novas entidades ingressarem na Câmara -
Roberto Queiroga – Presidente da CSFP
O Sr. João Carlos de Castro Alves da ABRAFE solicita que seja feita a proposta de exclusão
imediata das entidades que compõe a câmara e que não têm participado das reuniões, solicita
que seja apresentado o levantamento para decisão do colegiado. O Presidente e o Secretário
da Câmara informam que estes procedimentos serão efetivados de acordo com o Regimento
das Câmaras, ou seja, na próxima reunião será apresentada a lista dos faltosos para
deliberação deste colegiado. O procedimento de inclusão de novos representantes de
entidades deverá seguir o mesmo Regimento, ou seja, através de indicação de
representantes, e avaliação pelo colegiado.

8 - Assuntos Gerais/Informativos e Convites – Eventos
Sr. Egon propõe a realização da próxima reunião durante a abertura do Fórum do Feijão em
Curitiba, a ser realizada na data de 06 de junho. Proposta foi aprovada por unanimidade.
 Informa que no último dia de campo de pulses em Cristalina-GO, evento do IBRAF e
Sementes Aliança, e outras empresas, pesquisadores do IAC e IAPAR, manifestaram o desejo
de fazerem parte da câmara setorial da cadeia produtiva do feijão e pulses. O Presidente
informa que as entidades devem solicitar formalmente o interesse de participação e a câmara
decidirá a inclusão.
Sobre a questão relatada pelo DSV sobre o brometo, a câmara apresentará a questão à
SRI/MPA, para que seja encaminhado ao Adido do MAPA na índia, para acompanhar o
assunto
O Presidente informa que a APROSOJA lançou uma cartilha de classificação de soja, e solicita
aos membros que acompanhem esse trabalho, e que é importante que a cadeia de feijão
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pense em trabalhar também uma cartilha.
O representante da Embrapa, Sr. Alcido Elenor Wander, apresentou uma cartilha desenvolvida
em 2008 que trata da classificação do feijão.
O presidente e o Dr. Alfredo do DIPOV/MAPA disseram que é importante revisitar esse
trabalho para atualização.

9 – Encerramento
O Presidente agrade a presença de todos e encerra a reunião às 12:40 hs.

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião

 

Anexos
Arquivo Descrição
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