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QUESTÕES CENTRAISQUESTÕES CENTRAIS

 ImplicaImplicaççõesões sobresobre o o meiomeio ambienteambiente;;

 ImplicaImplicaççõesões sobresobre o ser o ser humanohumano;;

 UsoUso seguroseguro éé posspossíívelvel??



 ParaquatParaquat ((GramoxoneGramoxone))
–– Fatal se ingerido (nFatal se ingerido (nãoão tem tem antantíídotodoto))
–– Não se dispõe de dados para o ser humano.Não se dispõe de dados para o ser humano.

 NufarmNufarm IndIndúústria Qustria Quíímica e mica e FamacêuticaFamacêutica –– CE  CE  
–– Apreensão de 2,3 milhões de Apreensão de 2,3 milhões de ltslts. agrot. agrotóóxicos adulterados.xicos adulterados.
–– Estoques interditados.Estoques interditados.

 PaulPaulííniania
–– Bairro contaminado hBairro contaminado háá 23 anos por diversas substâncias 23 anos por diversas substâncias 

ttóóxicas da Shell: casos de câncer: 1 em cada 26; Brasil, 1 xicas da Shell: casos de câncer: 1 em cada 26; Brasil, 1 
em cada 80 mil. em cada 80 mil. 
 casos de amputacasos de amputaçção de perna e falecimentos;ão de perna e falecimentos;
 casos de casos de leucopenialeucopenia (diminui(diminuiçção de glão de glóóbulos no bulos no 

sangue);sangue);
 casos de problemas respiratcasos de problemas respiratóórios, estomacais e de pelerios, estomacais e de pele



 EUA: EUA: ChlorpyrifosChlorpyrifos
–– Indicado no combate a baratas, cupins, Indicado no combate a baratas, cupins, 
–– EPA cancelou o registro do agrotEPA cancelou o registro do agrotóóxico, em xico, em 

decorrência dos riscos potenciais: decorrência dos riscos potenciais: 

 ÍÍNDIA: NDIA: EndosulfanEndosulfan
–– Em 117 garotos de 10 a 19 anos expostos Em 117 garotos de 10 a 19 anos expostos 

identificouidentificou--se alta taxa de anomalias nos se alta taxa de anomalias nos 
testtestíículosculos

 EUA: Alabama EUA: Alabama 
–– Monsanto e Monsanto e SolutiaSolutia foram condenadas pela foram condenadas pela 

contaminacontaminaçção por produtos tão por produtos tóóxicos de 3.500 xicos de 3.500 
cidadãos em cidadãos em AnnistonAnniston:   PNB :   PNB –– bifenilbifenil policloradopoliclorado



 Fumo Fumo -- Rio Grande do SulRio Grande do Sul
–– UtilizaUtilizaçção de agricultores, gestantes, crianão de agricultores, gestantes, criançças e as e 

adolescentes em atividades insalubresadolescentes em atividades insalubres
–– 30,04 % dos homens acima de 14 anos 30,04 % dos homens acima de 14 anos 

manipulam agrotmanipulam agrotóóxicos regularmente.xicos regularmente.

 CamaquãCamaquã
–– 34% a taxa de manuseio de agrot34% a taxa de manuseio de agrotóóxicos por xicos por 

jovens 6/18 anos, jovens 6/18 anos, 
–– 12,50% entre crian12,50% entre criançças entre 6 e 8 anos,as entre 6 e 8 anos,
–– 28% aos 14 anos28% aos 14 anos
–– 44% aos 18 anos.44% aos 18 anos.



 HerbicidaHerbicida Roundup (Monsanto)Roundup (Monsanto)
–– disruptor hormonal interfere disruptor hormonal interfere emem proteproteíínana fundamental STAR fundamental STAR 

((esteresteróóideide reguladorregulador dasdas proteinasproteinas).).

 AtrazinaAtrazina
–– comum na comum na áágua tem efeito sobre a mudangua tem efeito sobre a mudançça de sexo em anfa de sexo em anfííbios bios 

((NatureNature))

 GlifosatoGlifosato
–– Promove o crescimento de fungos patogênicos;Promove o crescimento de fungos patogênicos;
–– Tem efeitos sobre os microorganismos do solo;Tem efeitos sobre os microorganismos do solo;
–– Reduz a habilidade de certas bactReduz a habilidade de certas bactéérias fixar nitrogêniorias fixar nitrogênio

 MolinateMolinate: : herbicidaherbicida dada Zeneca (Zeneca (thiocarbamatothiocarbamato) ) usadousado emem
arrozarroz
–– InibidorInibidor dada colinesterasecolinesterase, , neurotneurotóóxicoxico e e carcinogênicocarcinogênico emem humanoshumanos
––



BRASIL: MAIOR CONSUMIDOR MUNDIALBRASIL: MAIOR CONSUMIDOR MUNDIAL

 20082008 ConsumoConsumo de 673.862 ton.de 673.862 ton.
 4 kg. de 4 kg. de agrotagrotóóxicosxicos porpor habitantehabitante..

 FaturamentoFaturamento: US$ 7,125 : US$ 7,125 bilhõesbilhões

 470 470 ingredientesingredientes ativosativos;;

 1.079 1.079 produtosprodutos formuladosformulados;;

 UsoUso seguroseguro emem 5,2 5,2 milhõesmilhões de de estabelecestabelec.???;.???;

 UsadoUsado emem 36,75 % do 36,75 % do territterritóóriorio..



POPULAPOPULAÇÇÃO EXPOSTAÃO EXPOSTA

 TrabalhadoresTrabalhadores ruraisrurais: 16,57 : 16,57 milhõesmilhões de de habhab..
QuaseQuase 20% 20% dada populapopulaççãoão

 TrabalhadoresTrabalhadores dada indindúústriastria ququíímicamica e e comcoméérciorcio;;

 DedetizaDedetizaççõesões domiciliaresdomiciliares;;

 ConsumidoresConsumidores de de alimentosalimentos contaminadoscontaminados;;

 MoradoresMoradores do do entornoentorno dasdas indindúústriasstrias::
–– BophalBophal, , Seveso,CidadeSeveso,Cidade dos dos MeninosMeninos, , BaixadaBaixada SantistaSantista, , 

PaulPaulííniania, , ……. . 



LIMITALIMITAÇÇÕES/DIFICULDADESÕES/DIFICULDADES

 CondiCondiççõesões institucionaisinstitucionais;;

 Peso do Peso do neoliberalismoneoliberalismo e e ruralistasruralistas;;

 QuadroQuadro de de pessoalpessoal e infra e infra estruturaestrutura ppúúblicablica;;

 MeiosMeios parapara a a execuexecuççãoão de de polpolííticasticas;;

 EstruturasEstruturas de de fiscalizafiscalizaççãoão e e vigilânciavigilância;;

 CondicionantesCondicionantes polpolííticasticas
–– DificuldadeDificuldade de de reavaliarreavaliar osos agrotagrotóóxicosxicos jjáá banidosbanidos emem

outrosoutros papaíísesses, inclusive China:, inclusive China:
 MetamidofMetamidofóóeses, , parationparation metmetíílicolico, , lindanelindane, , gramoxonegramoxone



NNÍÍVEL EDUCACIONAL RURALVEL EDUCACIONAL RURAL

 39% dos 39% dos agricultoresagricultores nãonão frequentaramfrequentaram a a escolaescola;;

 43% 43% nãonão possuempossuem ensinoensino fundamentalfundamental

 80% tem 80% tem baixabaixa escolaridadeescolaridade;;

 EmEm mulheresmulheres analfabetismoanalfabetismo atingeatinge 45,7%45,7%

 RegiãoRegião Norte: Norte: analfabetismoanalfabetismo éé de 38%;de 38%;

 RegiãoRegião NordesteNordeste: : analfabetismoanalfabetismo éé 58%58%



 1 1 milhãomilhão criancrianççasas (14 (14 anosanos) no ) no trabalhotrabalho rural;rural;

 12milhões de 12milhões de trabalhadorestrabalhadores temportemporááriosrios;;

 AssistênciaAssistência ttéécnicacnica emem apenasapenas 50% dos 50% dos 
estabelecimentosestabelecimentos com com usouso de de agrotagrotóóxicosxicos..

 EmEm 2006 2006 ½½ estabelecimentosestabelecimentos queque usamusam agrotagrotóóxicosxicos
semsem assistênciaassistência ttéécnicacnica;;

 EmbalagensEmbalagens queimadasqueimadas ouou enterradasenterradas emem 358 mil 358 mil 
estabelecimentosestabelecimentos. . 

 PulverizadorPulverizador costal costal emem 785 mil 785 mil estabelecimentosestabelecimentos
–– O O maismais problemproblemááticotico



BRASIL BRASIL –– ANVISAANVISA
 Das 1278 amostras analisadas, 82% (1051) exibiam Das 1278 amostras analisadas, 82% (1051) exibiam 

resresííduos de agrotduos de agrotóóxicos.xicos.

 233 (22,17%)os percentuais de res233 (22,17%)os percentuais de resííduos ultrapassavam os duos ultrapassavam os 
limites mlimites mááximos permitidos pela legislaximos permitidos pela legislaçção.ão.

 74 continham res74 continham resííduos de agrotduos de agrotóóxicos não autorizados para xicos não autorizados para 
as respectivas culturas, devido ao seu alto grau de as respectivas culturas, devido ao seu alto grau de 
toxicidade toxicidade -- como o como o DicofolDicofol e os e os DitiocarbamatosDitiocarbamatos. . 

 94 estavam acima do LMR (Limite M94 estavam acima do LMR (Limite Mááximo de Resximo de Resííduos) e 65 duos) e 65 
apresentavam as duas irregularidades.apresentavam as duas irregularidades.

 Morango, mamão e tomate são as culturas mais Morango, mamão e tomate são as culturas mais 
contaminadas, seguidos de alface, macontaminadas, seguidos de alface, maççã, batata e banana.ã, batata e banana.



 A Lei Federal de AgrotA Lei Federal de Agrotóóxicos não vem sendo xicos não vem sendo 
cumprida, especialmente quanto cumprida, especialmente quanto àà fiscalizafiscalizaçção da ão da 
venda e ao uso dos agrotvenda e ao uso dos agrotóóxicos xicos 

 Foram encontrados 33 ingredientes ativos sendo Foram encontrados 33 ingredientes ativos sendo 
utilizados em culturas não permitidas, e 3 utilizados em culturas não permitidas, e 3 
ingredientes ativos de uso não permitidos no ingredientes ativos de uso não permitidos no 
Brasil:, Brasil:, ClorpirifClorpirifóóss MetilMetil, , DieldrinDieldrin e e ParationParation EtEtíílico.lico.

 EmEm 2000 o 2000 o MinistroMinistro dada SaSaúúdede do do BrasilBrasil estimouestimou emem
300.000 o 300.000 o nnúúmeromero de de intoxicadosintoxicados anualmenteanualmente porpor
pesticidaspesticidas e 5.000 de e 5.000 de mortesmortes

 Os Os gastosgastos ppííblicosblicos erameram de US$ 540 de US$ 540 milhõesmilhões..



 EUA estudaram 55.332 fazendeiros ou trabalhadores com EUA estudaram 55.332 fazendeiros ou trabalhadores com 
câncer de prcâncer de próóstata que lidavam com pesticida câncer 14% stata que lidavam com pesticida câncer 14% 
maior nos homens que aplicam o pesticida, maior nos homens que aplicam o pesticida, AmericanAmerican JournalJournal
ofof EpidemiologyEpidemiology..

 AnvisaAnvisa detectou a presendetectou a presençça de resa de resííduos de agrotduos de agrotóóxicos acima xicos acima 
do limite mdo limite mááximo permitido e a utilizaximo permitido e a utilizaçção de agrotão de agrotóóxicos não xicos não 
autorizados no cultivo do mamão e do morango: morango autorizados no cultivo do mamão e do morango: morango 
apresentou apresentou ííndice de contaminandice de contaminaçção de 54,44% e o mamão de ão de 54,44% e o mamão de 
37,66%. 37,66%. 

 Vinte e oito anos depois do fim da Guerra do Vietnã, veteranosVinte e oito anos depois do fim da Guerra do Vietnã, veteranos
e civis e seus descendentes ainda sofrem os efeitos e civis e seus descendentes ainda sofrem os efeitos 
devastadores do "agente laranjadevastadores do "agente laranja““: 650 mil pessoas sofrem : 650 mil pessoas sofrem 
enfermidades crônicas e outras 500 mil jenfermidades crônicas e outras 500 mil jáá morrerammorreram

 Os defeitos congênitos resultantes da intoxicaOs defeitos congênitos resultantes da intoxicaçção com o ão com o 
produto persistem na geraproduto persistem na geraçção dos netos dos veteranos e ão dos netos dos veteranos e 
vvíítimas da guerra, tanto nos Estados Unidos quanto no Vietnã,timas da guerra, tanto nos Estados Unidos quanto no Vietnã,
em um ciclo que parece não ter fim.em um ciclo que parece não ter fim.



PERFIL DO CONSUMO NO BRASILPERFIL DO CONSUMO NO BRASIL

 Brasil consumiu 306.302 toneladas de produtos Brasil consumiu 306.302 toneladas de produtos 
formulados, correspondendo a 128.712 toneladas formulados, correspondendo a 128.712 toneladas 
dede
ingredientes ativos.ingredientes ativos.

 O consumo nos Estados de São Paulo, ParanO consumo nos Estados de São Paulo, Paranáá e e 
Minas Gerais representam 50% do total de Minas Gerais representam 50% do total de 
agrotagrotóóxicos empregados no paxicos empregados no paíís s 

 AnAnáálises em tomate: 98% resultaram positivas lises em tomate: 98% resultaram positivas 
presenpresençça de resa de resííduos de agrotduos de agrotóóxicos; em morango: xicos; em morango: 
92%; em ma92%; em maççã: 96%, em mamão: 63%. ã: 96%, em mamão: 63%. 



AGROECOLOGIAAGROECOLOGIA

 CompatibilidadeCompatibilidade ecolecolóógicagica dasdas exploraexploraççõesões vegetaisvegetais
e e animaisanimais;;

 NutriNutriççãoão equilibradaequilibrada com com produtosprodutos de de 
baixaconcentrabaixaconcentraççãoão e e solubilidadesolubilidade;;

 VariedadesVariedades resistentesresistentes e e tolerantestolerantes;;

 BiodiversidadeBiodiversidade funcionalfuncional;;

 OtimizaOtimizaççãoão dada produproduççãoão e e reciclagemreciclagem eficienteeficiente dasdas
biomassasbiomassas vegetaisvegetais e e animaisanimais..



ATRIBUIATRIBUIÇÇÕES LEGAIS PÕES LEGAIS PÚÚBLICASBLICAS
MAPA, MMA, MSMAPA, MMA, MS

 EstabelecerEstabelecer diretrizesdiretrizes e e exigênciasexigências parapara minimizarminimizar osos riscosriscos
com com agrotagrotóóxicosxicos, , seusseus componentescomponentes e e afinsafins;;

 AvaliaAvaliaççãoão dada eficiênciaeficiência econômicaeconômica;;

 ToxidadeToxidade parapara a a sasaúúdede;;

 PericulosidadePericulosidade parapara o o meiomeio ambienteambiente::
–– rãsrãs, , abelhasabelhas, etc.., etc..

 ResResííduosduos aceitaceitááveisveis emem alimentosalimentos
 ddadda??;??;



 FiscalizaFiscalizaççãoão dada produproduççãoão, , importaimportaççãoão e e 
exportaexportaççãoão;;

 RegulamentaRegulamentaççãoão de de bulasbulas e e rróótulostulos;;

 DivulgaDivulgaççãoão sobresobre usouso corretocorreto e e eficazeficaz

 DestinaDestinaççãoão dasdas embalagensembalagens

 IntervaloIntervalo entreentre aplicaaplicaççãoão e o e o consumoconsumo / / 
processamentoprocessamento..


