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m marco na história do movimento am-
bientalista mundial completa 50 anos. 
Em 1962, a bióloga, pesquisadora e es-
critora norte-americana Rachel Carson 
(1907-1964) publicou o livro Primavera 

Silenciosa (Silent Spring) denunciando o impacto do 
DDT no meio ambiente. A obra gerou um debate 
nacional sobre o assunto nos Estados Unidos, onde o 
veneno foi banido dez anos depois.  A autora conse-
guiu reunir informações esparsas sobre os efeitos dos 
pesticidas, desconhecidos da população na época, e 
também relatou casos de ocultação de informações 

por parte do governo. A publicação teve repercussão 
mundial.

Meio século depois, adivinhe qual o país que 
mais utiliza agrotóxicos nas lavouras? O Brasil, é 
claro, desde 2008, respondendo por mais de 16% do 
mercado mundial, graças ao modelo agroexporta-
dor adotado pelo agronegócio brasileiro, com apoio 
governamental. Qual o impacto disso na saúde dos 
trabalhadores rurais? Em 2008, foram registrados 
5.295 casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil, 
69 deles no Rio Grande do Sul, segundo o III In-
forme Unificado das Informações sobre Agrotóxi-
cos Existentes no SUS, publicado pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Em 
2010, o Centro de Informação Toxicológica do Rio 

Grande do Sul registrou 746 atendimentos sobre ex-
posição humana a agrotóxicos.

“Embora a agricultura seja praticada pela hu-
manidade há mais de dez mil anos, o uso intensivo 
de agrotóxicos para o controle de pragas e doenças 
das lavouras existe há pouco mais de meio século. 
Ele teve origem após as grandes guerras mundiais, 
quando a indústria química fabricante de venenos 
então usados como armas químicas encontraram na 
agricultura um novo mercado para os seus produ-
tos”, explica Flavia Londres na abertura do seu livro 
Agrotóxicos no Brasil, um guia para ação em defesa da 
vida, publicado no ano passado pela Rede Brasileira 
de Justiça Ambiental e pela Articulação Nacional de 
Agroecologia.

Por Roberto Villar Belmonte
extraclasse@sinprors.org.br
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O país dos agrotóxicos
O Brasil consome 1 bilhão de litros de defensivos/ano, equivalente a 5 litros/habitante, graças a um 
modelo de agronegócio que privilegia o veneno em detrimento de outras tecnologias

−  Intoxicação aguda: é aquela cujos sintomas 
surgem rapidamente, algumas horas após a 
exposição ao veneno. Normalmente trata-se de 
exposição, por curto período, a doses elevadas 
de produtos muito tóxicos.

Os efeitos podem incluir dores de cabeça, náu-
seas, vômitos, dificuldades respiratórias, fra-
queza, salivação, cólicas abdominais, tremores, 
confusão mental, convulsões, entre outros.

−  Intoxicação subaguda ou sobreaguda: esta 
ocorre por exposição moderada ou pequena 

a produtos alta ou medianamente tóxicos. Os 
efeitos podem aparecer em alguns dias ou 
semanas. Os sintomas podem incluir dores de 
cabeça, fraqueza, mal-estar, dor de estômago, 
sonolência, entre outros.

−  Intoxicação crônica (ou, mais precisamente, 
efeitos crônicos decorrentes de intoxicação): 
caracterizam-se pelo surgimento tardio. Apare-
cem apenas após meses ou anos da exposição 
pequena ou moderada a um ou vários produtos 
tóxicos.

Os sintomas são normalmente subjetivos e po-
dem incluir perda de peso, fraqueza muscular, 
depressão, irritabilidade, insônia, anemia, der-
matites, alterações hormonais, problemas imu-
nológicos, efeitos na reprodução (infertilidade, 
malformações congênitas, abortos), doenças 
do fígado e dos rins, doenças respiratórias, 
efeitos no desenvolvimento da criança, entre 
outros.

Fonte: Agrotóxicos no Brasil,

um guia para ação em defesa da vida

Tipos de intoxicação

Foto: Igor Sperotto
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No dia 22 de dezembro de 2012, ou-
tro marco importante na luta contra os 
agrotóxicos,  estará  de aniversário a Lei 
Estadual 7.747/82, conhecida como Lei 
do Agrotóxico, legislação gaúcha pionei-
ra no Brasil e que acabou influenciando 
a legislação nacional (7.802/89). A ela-
boração deste texto contou com a par-
ticipação direta de parlamentares sensí-
veis à questão ambiental e de represen-
tantes da sociedade civil, como o gaúcho 
Sebastião Pinheiro. A própria definição 
do nome da lei federal foi uma grande 
vitória, pois permaneceu Lei dos Agro-
tóxicos, e não dos defensivos agrícolas, 
como até hoje insistem as indústrias do 
setor. A legislação federal é considerada 
avançada. Por exemplo, para registrar 
um novo produto, as empresas precisam 
passar por três ministérios, Saúde, Meio 
Ambiente e Agricultura. “Nosso proble-
ma não é falta de lei, mas sim fiscaliza-
ção e controle”, pondera o engenheiro 
agrônomo da Emater Jaime Weber. 

A Lei dos Agrotóxicos (7.802), de 
11 de julho de 1989, só foi regulamen-
tada 13 anos depois de sua promulgação. 
No artigo 74 do Decreto Federal Nº 
4.074, de 4 de janeiro de 2002, diz que 
“os agentes de inspeção e fiscalização, no 
desempenho de suas atividades, terão li-
vre acesso aos locais onde se processem, 
em qualquer fase, a industrialização, o 
comércio, a armazenagem e a aplica-
ção dos agrotóxicos, seus componentes 
e afins, podendo, ainda, (...) lavrar ter-
mos e autos previstos neste Decreto”. 

Segundo Sebastião Pinheiro, agrônomo 
e ecologista que ajudou a elaborar as le-
gislações estadual e federal de agrotóxi-
cos, “nunca foi feito um auto de infra-
ção no Brasil nestes 30 anos da primeira 
legislação de agrotóxicos”. A frase forte, 
como é do seu estilo, revela que ainda há 
muito por fazer no campo para se che-
gar a uma produção sustentável de ali-
mentos, tema que fará parte dos discur-
sos oficiais em junho no Rio de Janeiro 
durante a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável.

CRÍTICA – “O agronegócio é su-
premo. Não há espaço para discussão. As 
fábricas de agrotóxicos estão na China, 
Índia, Brasil e México. É um segmento 
trilionário, num estado mundial totali-
tário”, alertou o agrônomo e ecologista 
Sebastião Pinheiro, 64 anos, durante pa-
lestra realizada em dezembro passado na 
Terça Ecológica promovida pelo Núcleo 
de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul 
em Porto Alegre e acompanhada pela re-
portagem do Extra Classe. 

“Eu não tenho mais tempo para ser 
ingênuo. Nos anos 80 se discutia mais. 
Será que vamos discutir sementes e ali-
mentos na Rio + 20, a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Desenvolvimento Susten-
tável que acontecerá no Rio de Janeiro em 
junho? Hoje se fala em cesta básica para 
os pobres e alimentos orgânicos saudáveis 
para os ricos. Não tenho mais idade para 
ser manipulado e induzido”, afirmou Se-
bastião Pinheiro.

Legislação completa 30 anos
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CONTRABANDO – Como o preço é mais barato no Uruguai, na Argentina 
e no Paraguai, e produtos proibidos no Brasil também podem ser encontrados nesses 
países, o contrabando de agrotóxicos é grande, e combatido pela Polícia Federal. Em 
março, 1,2 tonelada foi apreendida e cinco pessoas presas em Boa Esperança e Foz do 
Iguaçu, no Paraná. Os venenos, fabricados na China, seriam usados nas lavouras de 
soja. No mesmo dia, 14 de março, a Polícia Federal realizou a Operação Salamanca 
nos municípios gaúchos de Quaraí, Itaqui, Alegrete, São Borja, Santiago, Ijuí e Ma-
noel Viana. Durante as investigações, realizadas pelas Delegacias de Polícia Federal 
em Santana do Livramento e São Borja, foram recolhidas quase 5 toneladas de agro-
tóxico e presas 23 pessoas em flagrante.

oje, 1º de abril de 2022, reencontrei um objeto precioso. 
Minha bola de cristal. 

De tecnologia ultrapassada, senti saudades das 
previsões holográficas. Pus baterias e fui rever imagens. 
Focalizei 2012, o ano em que vivi o perigo de me entu-

siasmar com Porto Alegre.
Naquela época, para onde quer que olhasse, via sinais de avan-

ços. Desde que a Fundação Iberê Camargo plantara o prédio futu-
rista na curva do Guaíba, pressentia novos tempos. Será?

Dia após dia, uma adição: esfregar a bola de cristal, que se 
iluminava para mostrar que Porto Alegre poderia vir a ser menos 
provinciana. Algumas cenas se repetiam e me empolgavam: o Cais 
Mauá, o Centro 
Cultural Shofar 
(a ser erguido na 
Rua Casemiro de 
Abreu), a sede da 
Ospa e os está-
dios, o reforma-
do Beira-Rio e a 
Arena do Grêmio.

Cada uma 
delas fazia a bola 
de cristal brilhar 
e a nitidez das 
construções não 
deixava dúvida: o 
futuro espantaria 
a pasmaceira da 
capital.

Nessa an-
tevisão, o Cais 
Mauá iria mudar 
hábitos. O Rio 
Guaíba voltaria a 
ser de quem quisesse, num local em que se passaria o dia inteiro 
envolvido com atrações culturais, de lazer, entretenimento. Tudo 
porque o Jaime Lerner, mais que muitos gaúchos, acreditou na ideia. 
E ele foi além: recortou a orla entre o Gasômetro e o Cristal, de um 
jeito até então impensável: passear a centímetros do rio. 

No bojo da bola de cristal, o Shofar resplandecia: era o mais 
audacioso dos projetos arquitetônicos. Concebido pelo genial Da-
niel Libeskind, que criou o marco zero em Nova Iorque, este Centro 
Cultural viraria um monumento internacional à cultura hebraica. 
Porto Alegre em dia com o mundo!

Ao se esboçar na bola, a imagem da sede da Ospa não me en-
cantou: uma caixa de sapatos em meio ao verde, uma contradição 
entre fins, meios e ambiente. Mas, enfim, seria obra para projetar a 
música, e isso confortaria.

Os estádios também contribuiriam para a modernidade, por 
algum arrojo visual, que atualizaria a paisagem porto-alegrense. E 
daí a bola faiscava de sugestões pra capital: ponte nova, aeroporto 
repensado, metrô de verdade etc. Nem parecia Porto Alegre!

Assim empolgado, idealizei uma via expressa genial: um viadu-
to por sobre todo o riacho Ipiranga, a 5m de altura, que liberaria as 
marginais para um trânsito tranquilo. Mas a bola se recusou a incluir 
meu projeto. Avançado demais para aquele tempo, acho.

Bem, já guardei a bola, só serve pra atenuar o Alzheimer. Tenho 
que ir pra orla, meu lugar de nascença.

FRAGA

H
Futurologia

Agrotóxicos proibidos entram pela fronteira. Em 14 de março PF apreendeu 5 toneladas

Ilustração: Rafael Sica
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Atualmente é utilizado cerca de 1 bilhão de li-
tros de agrotóxicos no Brasil por safra. Em média, 
são 20 litros por hectare cultivado. Mais da metade 
são herbicidas (como o glifosato), depois vem os 
inseticidas e fungicidas (usados, por exemplo, para 
combater a ferrugem asiática da soja). Ao dividir 
o volume total utilizado no campo pela população, 
se poderia dizer que o consumo anual é de cerca 
de 5 litros de veneno químico por brasileiro, mas 
sobe para 31 litros se levarmos em conta somente 
a população rural. 

A produção brasileira de grãos no período 
2011/2012 chega a 157,8 milhões de toneladas, 
uma redução de 3,1% em relação à safra anterior, 
quando chegou a 162,9 milhões de toneladas, se-
gundo o sexto levantamento realizado pela Conab. 
O milho e a soja, culturas de maior peso na produ-
ção, chegam a 83% de toda a safra, com um volume 
de 130,4 milhões de toneladas. O cultivo da safra 

2011/12 deve ocupar uma área de 51,682 milhões 
de hectares, com um crescimento de 3,6% sobre 
os 49,888 milhões de hectares do último período. 
Isso representa um aumento de 1,794 milhão de 
hectares. A ampliação se deve ao milho primei-
ra safra (9,2%), ao milho segunda safra (14,1%) e 
à soja (3,3%). Quando aumenta a área, aumenta 
também o consumo de agrotóxicos.

Apenas seis multinacionais disputam o mer-
cado brasileiro e mundial: Monsanto, Bayer, Syn-
genta, Dow, DuPont e Basf. As culturas que mais 
consomem agrotóxicos no Brasil são a soja, a cana-
-de-açúcar, o milho, o algodão, o café e a laranja. 
Mas também estão bem presentes nos hortigran-
jeiros que consumimos diariamente, como mos-
trou no final do ano passado estudo da Agência 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), até hoje questio-
nando por entidades e pesquisadores ligados ao 
agronegócio. 

Bilhões em veneno

Falta informação
“O Brasil é o país que mais consome agro-

tóxicos por duas razões: facilidade de adquirir os 
produtos e falta de informação dos agricultores”, 
avalia o engenheiro agrônomo da Emater Jaime 
Miguel Weber, 49 anos, integrante da Red de Ac-
ción en Plaguicidas y sus Alternativas para Amé-
rica Latina. Em sua avaliação, já existe tecnologia 
para produção de alimentos sem agrotóxicos. “O 
seu uso está diretamente ligado ao modelo de pro-
dução de monoculturas para exportação e ao tipo 
de sementes utilizadas, dependentes de fertilizan-
tes e venenos químicos”, afirma Weber.

Entre os problemas mais comuns encontrados 
no campo, Jaime Weber da Emater cita a confu-
são que muitos agricultores fazem entre inseticida, 
herbicida e fungicida, acarretando o uso equivo-
cado dos produtos. Outra questão é o uso acima 
da dosagem indicada. “Para garantir, eles dizem, 
acabam aplicando mais do que o necessário, prin-
cipalmente os pequenos e médios, que não contro-
lam tanto seus custos de produção”, ressalta We-
ber. Segundo ele, é comum ocorrer uma espécie de 
“sucessão familiar”. Quando um filho mais velho 
fica sequelado de tanta contaminação, o mais novo 
assume o posto de aplicador de veneno.

O Censo Agropecuário do IBGE de 2006 
fornece dados que demonstram a falta de infor-
mação no campo sobre o uso e os riscos dos agro-
tóxicos: 785 mil estabelecimentos (56,3% daqueles 
onde houve utilização de agrotóxicos) não recebe-
ram orientação agronômica. Das propriedades que 
receberam assistência (172 mil), 76,7% usam agro-
tóxicos. Revela também que quase 85% da mão de 
obra agrícola se encontram nas pequenas proprie-
dades, e mais de 80% dos proprietários rurais e 
37,5% dos trabalhadores com laços de parentesco 
com eles são analfabetos  ou sabem  ler e escrever, 
mas não têm escolarização formal ou apenas o En-
sino Fundamental incompleto.

Campanha pela vida
Mais de 30 entidades ligadas a movimentos 

sociais e grupos de pesquisadores lançaram no 
ano passado a Campanha Permanente Contra os 
Agrotóxicos e Pela Vida. O objetivo é alertar sobre 
a falta de fiscalização no uso, consumo e venda de 
agrotóxicos, contaminação dos solos e das águas e 
os impactos dos venenos na saúde dos trabalha-
dores, das comunidades rurais e dos consumidores 
nas cidades.

Em 2005 foi criada a Rede Nacional de Cen-
tros de Informação e Assistência Toxicológica 
(Renaciat), coordenada pela  Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente tem 35 
unidades em 18 estados e no distrito federal. O 
objetivo é fornecer informação e orientação sobre 
o diagnóstico, prognóstico, tratamento e preven-
ção das intoxicações e envenenamentos, assim 
como sobre a toxicidade das substâncias químicas 
e biológicas e os riscos que elas ocasionam à saúde. 
Atende tanto o público em geral quanto os profis-
sionais de saúde.

Análise de resíduos
O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (Para) monitorou em 2010 

18 alimentos: abacaxi, alface, arroz, batata, beterraba, cebola, cenoura, couve, feijão, laranja, maçã, 
mamão, manga, morango, pepino, pimentão, repolho e tomate no Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. São Paulo tem seu 
próprio Programa de Análise Fiscal de Alimentos (“Programa Paulista”). Confira os resultados no 
site da Anvisa: www.anvisa.gov.br 

Iniciado em 2001, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (Para), 
coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em conjunto com os órgãos de 
vigilância sanitária de 25 estados e o Distrito Federal, tem como objetivo prevenir agravos à saúde 
da população pela exposição aos agrotóxicos através dos alimentos, implantando um serviço para 
monitorar continuamente os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos que chegam à mesa do 
consumidor e adotar medidas de controle. 
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Polícia Federal apreende grandes quantidades de veneno contrabandeado em março


