
Ovos contaminados: acto isolado ou leis do mercado? 
 

Reproduzimos um artigo da autoria de Lucien Gauthier (publicado no semanário Informations Ouvrières 

do Partido Operário Independente, de França, nº 466, de 17 de Agosto de 2017) sobre o negócio dos ovos 

contaminados, que mostra bem o carácter da União Europeia e das suas normas. 

 

O negócio dos ovos contaminados: produto das leis do mercado e da rentabilidade. 

 

O assunto dos ovos contaminados abrange toda a Europa. Há agora 17 países da União Europeia, 

mais a Suíça, em que foi confirmada a existência de galinhas tratadas com um produto proibido. 

 

«Hoje, demos um passo importante na protecção da saúde e do bem-estar dos cidadãos», declarou o 

Comissário Europeu para a área da Saúde. Não se trata dos ovos contaminados, mas sim das batatas fritas. 

Com efeito, por proposta da Comissão Europeia – e após dez anos de “investigação” (sic) – os 28 

países-membros da UE votaram a favor da redução da percentagem de acrilamida, que seria uma substância 

química nociva, segundo a União Europeia. Se fritarmos as batatas a mais de 120º C, segundo os 

“especialistas” da União Europeia, é libertada esta substância química. Em média, as batatas são fritas a 170°C. 

E durante todo este período – em toda a União Europeia e fora dela – são distribuídos ovos 

contaminados, tendo sido comprovado que muitos altos responsáveis da União Europeia tinham conhecimento 

da situação muito antes do escândalo ter rebentado.  

De facto, é mais fácil atacar as batatas fritas do que atacar a indústria agro-alimentar.  

 

«Isso não diz respeito à França»! 
 

Tal como aconteceu com a nuvem de Tchernobyl, em 1986 – que teria parado nas fronteiras francesas, 

segundo o Governo dessa época – a reacção dos ministros do governo de Macron foi de que a França não tinha 

nada a ver com esse escândalo sanitário. Contudo, dois dias mais tarde, o Governo anunciou que duas empresas 

francesas do sector agro-alimentar utilizam esse tipo de ovos, e, em seguida, assinalou mais três. Mas o 

Governo quis sossegar as pessoas, ao declarar que os ovos contaminados servem apenas para a produção de 

ovo-produtos (ver caixa abaixo), ao contrário dos ovos frescos que são todos produzidos em França (o que 

contradiz o facto de, segundo dados oficiais, 40% do consumo de ovos feito pelas famílias ter por base 

alimentos confeccionados com ovo-produtos!). A 11 de Agosto, o ministro da Agricultura teve de reconhecer 

que 250 mil ovos provenientes da Holanda e da Bélgica foram distribuídos nos supermercados do norte da 

França. Em seguida, soube-se que 50 estabelecimentos franceses estão envolvidos nesse negócio e que 48 mil 

ovos biológicos (tratados), comercializados pela empresa Leader price, estão contaminados. 



O ministro não pára de repetir que o Fipronil é um produto pouco tóxico. Sim, mas apesar de tudo é 

tóxico: aliás, é mesmo proibido na União Europeia. 

 

Uma acção criminosa? 

 
Os governos de todos os países acusam os fabricantes de Fipronil de serem criminosos. Uma empresa 

holandesa é responsabilizada. Ela subcontratou uma empresa belga, que por sua vez subcontratou uma 

empresa romena, e todas elas, em conjunto, introduziram no produto antiparasita o biocida proibido que é o 

Fipronil. O produto vendido pretensamente como natural, o Dega 16, é um produto novo. O jornal La Croix 

(de 7 de Agosto) relata a conversa com um produtor de ovos holandês que, após ter comprado o Dega 16 e de 

ficar surpreendido com os seus resultados miraculosos na luta contra o piolho vermelho – parasita das galinhas 

– contactou a sociedade que produz o antiparasita para lhe solicitar a composição. A resposta foi: “Trata-se 

de um segredo profissional.” Toda a gente parece descobrir aí um novo escândalo. Mas soube-se, agora, que 

as Autoridades holandesas estavam ao corrente desta situação desde Dezembro de 2016. Portanto, não se trata 

somente de um industrial criminoso e isolado. Trata-se de um sistema. A Holanda tornou-se num dos maiores 

exportadores mundiais de ovos: 50 mil empresas produzem 10 mil milhões de ovos por ano, a preços e custos 

baixos. 

 

Assunto isolado? 
 

Houve as vacas loucas. Também nesse caso, para baixar os custos, não se tinha encontrado nada melhor 

do que dar às vacas uma espécie de osso em pó – quer dizer, tornar um animal carnívoro em herbívoro! 

Houve ainda o frango com cloro proveniente dos EUA, quer dizer um frango que, após ter sido morto, 

era mergulhado em cloro para evitar os parasitas e impedir que apodrecesse. Em seguida, houve a utilização 

das dioxinas; e, mais recentemente, o facto do Grupo agro-industrial Spanghero produzir raviolis e lasanhas 

de vaca com carne de cavalo. Poder-se-iam dar muitos outros exemplos, e há também aqueles que não 

conhecemos (estão bem escondidos!). 

 

A agro-indústria destrói a agricultura e os camponeses 

 
A União Europeia é um instrumento dos trusts e dos monopólios. Em nome da «concorrência livre e 

não falseada», ela abriu a via à desregulamentação, à destruição das normas, das regras e protecções. Com o 

«grande mercado europeu», ela permitiu que se acentuasse, em proporções enormes, a procura da produção 

a baixo custo, destruindo ao mesmo tempo a agricultura e precarizando os assalariados. Esta corrida 

desenfreada ao lucro leva a uma agro-indústria pronta a tudo. 

 

 
Numa criação de galinhas em bateria, em gaiolas, 16 animais por metro quadrado. 

Numa «concorrência livre», os diferentes grupos procuram dominar o mercado vendendo os produtos 

mais baratos que os seus concorrentes. É deste modo que os escândalos se multiplicam. Portanto, não se trata 

de actos isolados. Trata-se de rentabilidade capitalista. Trata-se dos fantásticos lucros do agro-alimentar. 

Trata-se do facto de a agro-indústria estar em vias de tomar o controlo da agricultura. 



A concentração industrial no sector agro-alimentar acentua ainda mais a redução do número de 

camponeses. Agindo em coordenação com o sector da grande distribuição – em nome da procura de custos 

cada vez menores – os industriais do agro-alimentar impõem preços inferiores aos dos custos de produção. 

Eles desenvolvem a produção industrial da agricultura. Dois exemplos: a criação de galinhas em bateria e a 

instalação de mil vacas numa quinta na região de Somme, onde os animais são fechados em armazéns sem 

pastarem erva. É toda a barbárie capitalista que se exprime desta maneira, porque na procura do máximo lucro 

ela não se importa com a qualidade dos produtos. 

Mas isto levanta uma outra questão: a do controlo pelo Estado dos produtos que são colocados no 

mercado. Os sucessivos governos em França têm reduzido, sistematicamente, o número de funcionários 

afectos a estes controlos, além de reduzirem também a respectiva eficácia. Por exemplo, em 2008, havia 3 562 

funcionários na Direcção-Geral da Concorrência, do Consumo e da Repressão das Fraudes (DGCCRF), e em 

2013 apenas restavam 3001, o que representa uma redução de 15%. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 
Ovos Cozidos reconstituídos. 

A agro-indústria  
 

Esta indústria agrupa diversos sectores que estão 

todos relacionados com agricultura: os que 

produzem os adubos e os pesticidas; os que 

produzem as máquinas agrícolas; os que se ocupam 

dos bosques florestais e do papel; os têxteis, etc. Há 

igualmente o sector da agro-indústria que 

transforma os produtos agrícolas e que é designado 

por indústria agro-alimentar. Isto representa em 

França 10 mil empresas, com um volume de 

negócios de 140 mil milhões de euros (quase o PIB 

de Portugal – NdT) e 400 mil assalariados. 

 

Um ovo-produto 
 

Os ovos são tratados em empresas chamadas 

«casseries» (partideiras). Nelas, os ovos são 

partidos por uma máquina, a clara é separada da 

gema, em seguida o produto é pasteurizado, 

introduzido em saquetas de plástico e guardado em 

frigoríficos. Nelas também é produzido um pó de 

ovo (ovos liofilizados). Todos estes ovo-produtos 

são vendidos à indústria alimentar, às pastelarias, 

às cozinhas centrais das cantinas escolares e 

também, provavelmente, a restaurantes. Eles 

servem para o fabrico de bolos, para cozinhados, 

para produzir maionese industrial e, ainda, para 

reconstruir ovos cozidos! São longas salsichas de 

ovos cozidos reconstituídos que – sistematicamente 

cortados, em fatias milimétricas, por uma máquina 

– servem, em particular, para as saladas que se 

vendem nos supermercados. 

 

 

 

 

Comunicado da Federação nacional do sector agro-alimentar da Confederação Geral do Trabalho 

(CGT) francesa - 11 de Agosto de 2017 (extractos) 
 

«Ao limitar a sua intervenção a uma questão de lentidão na transferência da informação, o ministro da 

Agricultura privilegia os aspectos secundários, evitando abordar as verdadeiras questões (…): 

– a responsabilidade das empresas agro-alimentares; 

– à validade dos controlos internos efectuados pelas empresas, devem sobrepor-se os controlos públicos da 

criação de animais e das próprias empresas; 

– a ausência de controlo nas fronteiras; 

– a industrialização da criação de galinhas poedeiras. » 


