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RESUMO 
O Brasil, desde 2008, é o maior consumidor de agrotóxicos, o que indica a 

necessidade de se refletir sobre questões relacionadas ao seu uso. A Engenharia Química, por 
se caracterizar como um ramo capaz de criar ou aperfeiçoar novos produtos, efetuando, assim, 
transformações na sociedade, pode assumir um importante papel nesse contexto. Diante da 
relevância desse tema, o presente trabalho faz um estudo acerca do cenário econômico do 
mercado de defensivos agrícolas, apresentando dados de crescimento do mesmo no Brasil; um 
levantamento da trajetória histórica do desenvolvimento de novos pesticidas, bem como a 
maneira como são classificados; uma exposição dos principais impactos ambientais e na 
saúde humana gerados por esses produtos; e uma análise das principais leis relativas a esse 
setor, ressaltando a importância da criação de patentes nesse ramo. Além dessa revisão 
bibliográfica, como material de pesquisa, uma visita a uma plantação de laranja no município 
de Tanguá (RJ) e questionários online destinados a alunos de Engenharia Química da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e consumidores em geral foram realizados. Como 
consequência, pôde-se concluir que existe uma necessidade de conscientização a respeito do 
uso indevido e dos impactos desses produtos e que a Universidade é capaz de oferecer 
ferramenta para tal. 
PALAVRAS-CHAVE: agrotóxicos, impactos, conscientização, Engenharia Química. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 Brazil has been the largest consumer of pesticides since 2008, which indicates the 
necessity to reflect on issues related to their use. Once Chemical Engineering,  is 
characterized as a branch which is capable of creating as well as enhancing new products  and 
in this way, able to make changes in society, it plays a key role in this context. Given the 
importance of this issue, this paper makes a study on the economic  scenario of the 
agrochemical market and  presents data showing its increasing use in Brazil; a survey of the 
historical background of the development of new pesticides and how they are classified; a 
demonstration of the main impacts generated by these products on the environment and on the 
human health as well as the analysis of the main laws related to this sector, which highlights 
the importance of creating patents in this branch. In addition to the review  of the literature, a 
visit to an orange plantation in the city of Tanguá (RJ ) was made and online questionnaires 
for the students of Chemical Engineering at the Universidade Federal Fluminense (UFF) and 
consumers in general were carried out. As a result, it can be  concluded that there is a need of 
awareness in relation to the misuse and  the impact caused by these products and besides this,  
that the University is able to offer tools with this aim . 
 
KEYWORDS: pesticides, impacts, awareness, Chemical Engineering. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

A indústria agroquímica é responsável pela fabricação de produtos que auxiliam no 
controle de pragas nas culturas e garantem a manutenção da produtividade e a rentabilidade 
do agronegócio. Tais produtos são denominados agrotóxicos, pesticidas ou defensivos 
agrícolas. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), até 2050 a população mundial 
terá um crescimento de cerca de 2,4 bilhões de habitantes, atingindo um total de 9,7 bilhões 
(ONU, 2015). Em relação a demanda de alimentos, a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO) supõe uma perspectiva de 70% de aumento da produção 
mundial para o mesmo ano (FAO, 2016). 

Surge, então, uma necessidade de se analisar o modelo de produção atual de 
alimentos e a forma pela qual as indústrias nesse setor estão atuando. Nesse contexto, é válido 
ressaltar a participação da indústria agroquímica, a qual se faz muito presente no Brasil, 
devido ao fato de o país ser o maior consumidor de pesticidas do mundo, desde 2008.  

Perante esse fato, o trabalho em questão tem como motivação a preocupação com a 
qualidade dos alimentos consumidos e com os impactos que os defensivos agrícolas geram na 
saúde humana e no meio ambiente, além da reflexão acerca da atuação do engenheiro químico 
nesse contexto. 

Sendo assim, a relevância do tema deve-se à severidade dos impactos oriundos da 
utilização dos agrotóxicos no meio ambiente, como a contaminação dos lençóis freáticos e a 
diminuição da biodiversidade; e na saúde humana, que pode ocorrer pelo contato direto com 
as substâncias ou através da ingestão de alimentos contaminados, podendo causar doenças a 
curto e longo prazo, como câncer e/ou intoxicações.  

A Engenharia Química possui uma forte relação causal e de gênese com a criação e o 
desenvolvimento de técnicas, conceitos, métodos e insumos adotados pela indústria 
agroquímica, que é um setor especializado da indústria química. 

A Engenharia Química, por sua vez, é o campo de conhecimento responsável por 
transformar matérias-primas e por criar ou aperfeiçoar novos produtos, de modo que um 
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profissional dessa área tem o conhecimento necessário para interferir e modificar o meio em 
que vive. Assim, ele pode ser um agente de mudança na forma como os agrotóxicos são 
desenvolvidos e utilizados. 

No entanto, para que mudanças ocorram e, tendo em vista que as indústrias agem em 
resposta às necessidades dos consumidores, é importante que a população conheça as 
consequências dos produtos utilizados, para que assim possa se posicionar a respeito do tema. 

Para se ter informação acerca do nível de conscientização dos consumidores, foi feita 
uma pesquisa exploratória por intermédio da aplicação de um questionário online, divulgado 
na rede social Facebook, atingindo pessoas de diversas regiões do Brasil, idade e área de 
atuação profissional. Uma pesquisa com o mesmo intuito, foi também realizada com os 
alunos de Engenharia Química da Universidade Federal Fluminense (UFF), no entanto, com 
um questionário mais específico. 

Também, para se conhecer o nível de informação que as pessoas que trabalham 
diretamente com as plantações possuem, as autoras realizaram um trabalho de campo, por 
meio de uma visita a uma plantação de laranjas no município de Tanguá, estado do Rio de 
Janeiro. Nesta ocasião, além de presenciar a rotina das atividades agrícolas, conhecendo-se 
alguns dos produtos usados, foram entrevistados dois produtores rurais. As informações 
obtidas, como também destaques importantes das respostas obtidas nas entrevistas encontram-
se distribuídas ao longo dos capítulos do presente trabalho. 

1.1) Objetivo 

A indústria de agrotóxicos tem importância expressiva para a realidade brasileira, 
tanto no que se refere ao fato de ter possibilitado um rápido aumento da produção agrícola 
recente, como também devido aos impactos significativos que a mesma provoca, tanto sócio-
ambientais quanto na saúde do ser humano. No entanto, muitos brasileiros - sejam 
consumidores, produtores, como os estudantes vinculados aos campos de conhecimento 
relacionados às diversas dimensões tocadas pela indústria de agrotóxicos, em especial a 
Engenharia Química -, encontramo-nos pouco cientes desta realidade. 

O presente trabalho tem, como objetivo geral, mostrar que a rápida expansão da 
indústria e do mercado de agrotóxicos no país, provoca impactos e problemas significativos, 
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muitos dos quais já amplamente reconhecidos por algumas instituições especializadas, mas, 
no entanto, ainda desconhecidos de boa parte do público envolvido, inclusive, estudantes de 
Engenharia Química. 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 
 apresentar a classificação dos agrotóxicos, bem como o panorama de sua 

história desde a criação até os dias atuais; 
 estudar a conjuntura do setor econômico de agroquímicos no Brasil e no 

mundo; 
 analisar os impactos causados ao meio ambiente, aos alimentos e à saúde 

humana; 
 abordar a legislação vigente aplicável para este setor; 
  identificar aspectos necessários a serem trabalhados para promover uma 

conscientização dos estudantes de Engenharia Química, assim como dos demais 
consumidores acerca do uso de agrotóxicos e de suas consequências. 

1.2) Estrutura do trabalho 

O capítulo 1 deste Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma rápida introdução 
sobre o tema a ser abordado nos demais capítulos, contendo a motivação, justificativa e 
contextualização do tema escolhido.   

O capítulo 2 consiste na apresentação da classificação dos tipos de agrotóxicos quanto a 
finalidade, origem e estrutura química. Além disso, apresenta o histórico de criação e 
utilização desses produtos. 

O capítulo 3 tem como objetivo fazer uma comparação do mercado de agroquímicos no 
Brasil e no mundo, assim como indicar a atuação ao longo dos anos dos grandes grupos 
econômicos que regem esse setor. Também foi apresentada a situação atual desse mercado no 
Brasil, bem como uma perspectiva futura para o mesmo. 

O capítulo 4 discorre sobre os principais impactos na saúde humana e no meio ambiente 
causados pelo uso indiscriminado dos defensivos agrícolas, apresentando as principais 
doenças e danos ambientais. Como ilustração, o capítulo contém exemplos de casos reais. 
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O capítulo 5 faz uma análise das leis relacionadas ao controle do uso de agrotóxicos e 
do mercado de patentes nesse setor.  

O capítulo 6 reúne as reflexões das autoras acerca de tudo que foi estudado nos 
capítulos anteriores, além de divulgar os resultados dos questionários utilizados como objeto 
de pesquisa. Para finalizar, foi apresentada uma proposta para que os futuros engenheiros 
químicos fiquem mais próximos do assunto.  

O capítulo 7 apresenta a conclusão do trabalho. 
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CAPÍTULO II – O DESENVOLVIMENTO DOS PESTICIDAS E PRODUTOS 
DE CONTROLE DE PRAGAS 

 

2.1) A classificação dos pesticidas 

Os pesticidas, também chamados de agroquímicos, são produtos químicos que 
protegem as plantações da ação de doenças ou de pestes - insetos, roedores, fungos, 
nematóides - organismos microscópicos semelhantes a vermes que se alimentam de raízes de 
plantas -, ervas daninhas, bactérias ou vírus. 

Segundo a U.S. Environmental Protection Agency (EPA, 2016) - Agência Norte 
Americana de proteção Ambiental, pesticida é definido como “any substance or mixture of 
substances intended for preventing, destroying, repelling, regulating, or controlling pests”, ou 
seja, pesticidas são substâncias usadas para deter organismos indesejados. 

Os pesticidas são compostos por um ingrediente ativo, o qual é o componente 
químico principal, cuja função é controlar a praga, e um ou mais ingredientes inertes, como 
água, solventes, emulsionantes, tensoativos ou agentes propulsores. 

Os agroquímicos são vistos, muitas vezes, como algo negativo, devido ao seu uso 
indevido e aos acidentes a eles relacionados. Entretanto, seus benefícios no combate às pragas 
são reais e deve-se buscar melhorias nos métodos de controle e de utilização. 

Devido a algum tipo de praga, cerca de 40% das plantações são perdidas antes da 
colheita e cerca de 10% depois. 

Dessa forma, os agroquímicos desempenham um grande papel na indústria agrícola. 
Além disso, os usos dos pesticidas têm muita importância, não só na proteção de plantações, 
como também na proteção de jardins e áreas de lazer, no controle de pragas industriais, na 
melhoria da saúde de animais, entre outros. 

Os pesticidas podem ser classificados quanto a sua finalidade, quanto a sua origem e 
quanto a sua estrutura química. 
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2.1.1) Classificação quanto à finalidade 

De acordo com Taylor, Holley e Kirk (2007), a classificação dos pesticidas, em 
relação ao organismo alvo, é bastante abrangente. Podem ser usados para o controle de: 

 fungos, tem-se os fungicidas; 
 processo normal de crescimento de uma planta ou controlar ervas daninhas, 

tem-se os herbicidas; 
 insetos e artrópodes, tem-se os inseticidas; 
 algas em lagos, piscinas e tanque, tem-se os algicidas; 
 organismos que aderem à superfícies submersas, tem-se os agentes anti-

incrustantes; 
 microrganismos como bactérias, fungos e vírus, tem-se os antimicrobianos e os 

biocidas; 
 bactérias nocivas ao plantio, tem-se os bactericidas; 
 ácaros, tem-se os acaricidas; 
 nematóides parasitas, tem-se os nematicidas; 
 peixes, tem-se os piscicidas. 
Deve-se ficar atento ao uso das nomenclaturas adequadas de acordo com essa 

classificação. 

2.1.2) Classificação quanto à origem 

Em relação à origem, os pesticidas podem ser orgânicos ou inorgânicos. 

2.1.3) Classificação quanto à estrutura química 

Os pesticidas podem ser divididos em grupos quanto à estrutura química devido a 
seus ingredientes ativos afetarem as pragas de forma semelhante. 

De acordo com a United States Environmental Protection Agency (EPA), os 
pesticidas se classificam principalmente em Carbamatos, Neonicotinóides, Organoclorados, 
Organofosforados e Piretróides (EPA, 2016). 
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As tabelas1 e 2 abaixo apresentam informações a respeito de cada uma dessas 
classes(CANADA, 2016). 
Tabela 1: Data do primeiro uso de diferentes classes de pesticidas e exemplos 

Classe do pesticida 
(quanto à estrutura 

química) 
Ano/década do primeiro uso Exemplos 

Carbamatos 
1930. 

Começou a ser usado em larga 
escala no meio da década de 1950 

Carbaril, Metomil, Aldicarbe 
(proibido), Landrin, 

Carbofuran,Propoxur 

Organoclorados 1942. 
DDT, Aldrina, Clordano, Dieldrina, 

Endrina, Heptacloro, HCB 
(hexaclorobenzeno), PCP 

(pentaclorofenol), 
Endosulfan (proibido) 

Organofosforados 
Década de 1940. 

Tipo de pesticida mais usado nas 
décadas de 1950 e 1960. 

Acetion, Fostex, Malation, Paration, 
Clorpirifós 

Piretróides 1980. 

Piretrinas, Talstar, Engeo pleno, 
Fenpropatrin, Deltametrina, 
Cipermetrina, Transflutrina, 

Ciflutrina (os dois últimos são 
ingredientes ativos do inseticida 

Baygon) 

Neonicotinóides 
1972: demonstrada sua capacidade 

inseticida. 
1990: introduzido na Europa e no 

Japão. 

Engeo pleno, Imidaclopride, 
Tiaclopride, Nitiazina, Tiametoxam 

 
Fonte: Parliament of Canada(2016) 

Os neonicotinóides são uma classe de compostos que tiveram origem da molécula de 
nicotina. 

Além desses grupos químicos, existem outros como Estrobilurinas, Avermectinas, 
Cloroacetamidas (herbicidas), etc. 
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Tabela 2: Finalidade, utilização e efeitos de diferentes classes de pesticidas 
Classe Finalidade Utilização Efeitos 

Carbamatos 
Inseticida, 
acaricida, 
fungicida 

Os carbamatos são muito usados em residências, jardins e na 
agricultura.O Aldicarbe, puro ou misturado com outros 

carbamatos e/ou organofosforados, vem sendo comercializado 
ilegalmente como raticida, com o nome vulgar de chumbinho. 

Afetam o funcionamento do sistema nervoso de 
formas semelhantes aos organofosforados. Os 

efeitos são geralmente reversíveis em seres 
humanos. 

Organoclorados 
Inseticida, 
acaricida, 
fungicidas 

HCB e PCP 

O uso da maioria dos organoclorados está proibido, devido aos 
seus efeitos ambientais e na saúde. Ainda são empregados na 

agricultura (no controle de insetos), na saúde pública (controle de 
vetores) e na indústria farmacêutica (tratamento de ectoparasitas 

especialmente piolhos e escabiose). 

Podem sensibilizar o miocárdio;muitos causam 
lesões hepáticas (indução microssomal) ou renais 

(menos freqüente), possivelmente devido à 
formação de metabólitos tóxicos.Alteram 

propriedades eletrofisiológicos e enzimáticas da 
membrana celular nervosa. 

Organofosforados Inseticida, 
acaricida 

São usados na agricultura, residências, jardins e em 
animais.Alguns organofosforados possuem restrições no uso; por 

exemplo o clorpirifós não está registrado para uso doméstico. 
Os organofosforados afetam o sistema nervoso. 
Eles variam de toxicidade para insetos e seres 
humanos (alguns são altamente tóxicos), e eles 

geralmente não são persistentes no meio ambiente. 

Piretróides Inseticida 
Piretróides sintéticos são usados na agricultura devido a ser mais 
estáveis no ambiente natural.Devido a sua baixa toxicidade para 
o homem e sua rápida e eficaz ação inseticida, são amplamente 
utilizados como inseticidas domésticos e nas formulações de 

loções e shampoos antipediculose e antiparasitários. 

Alguns piretróides sintéticos são tóxicos ao sistema 
nervoso. 

A toxicidade dos piretróides, de um modo geral, 
para os mamíferos é baixa, aparentemente devido a 

sua rápida biotransfomação pelas esterases e 
enzimas microssomais hepáticas. São tóxicos para 

espécies aquáticas.Os piretróides podem levar a 
uma variedade de efeitos nocivos, se ingerido em 

quantidade suficiente, incluindo tremores, dispneia 
e paralisia. 

Neonicotinóides Inseticida 
Produtos pesticidas neonicotinóides são aplicados em folhas e 
são utilizados para tratar sementes.Estes compostos, na última 

década, tiveram uma grande expansão tornando-se a maior classe 
de inseticidas usada na prevenção, controle e tratamento de 

pestes a nível veterinário ou ambiental. 
Afetam o sistema nervoso central de insetos. 

Fonte: Parliament of Canada (2016) 
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2.2) Os primeiros pesticidas 

A história dos pesticidas teve início por volta do ano 2500 antes de Cristo (a.C.), 
quando os sumérios, habitantes da primeira civilização urbana antiga do sul da Mesopotâmia 
– Sumer; região que atualmente constitui o Iraque, esfregavam compostos de enxofre em seus 
corpos a fim de repelir insetos e ácaros. Em torno de 1550 a.C., um dos mais antigos tratados 
médicos, o Papiro Ebers, no qual continham aproximadamente 800 receitas, muitas delas 
usadas como veneno e pesticida, foi escrito no Egito. Em cerca de 1000 a.C., os Chineses 
usavam compostos à base de mercúrio e arsênio para controlar os piolhos, além de usar 
técnicas para proteger pomares cítricos das lagartas e dos besouros de madeira (TAYLOR; 
HOLLEY; KIRK, 2007). 

A primeira pessoa a escrever sobre os danos causados por pragas foi Teofrasto, um 
filósofo grego, aluno e sucessor de Aristóteles, considerado pai da botânica. Isso ocorreu em 
300 a.C. Ele notou que árvores eram mortas indesejavelmente ao se colocar azeite de oliva em 
suas raízes e que certas ervas daninhas eram associadas aos cultivos específicos, o que foi 
importante para estudos posteriores. Mais tarde, o uso de um pulverizador para matar roedores 
e insetos, feito a partir dos óleos da planta Helleborus, foi proposto por Cato, um censor de 
Roma (TAYLOR; HOLLEY; KIRK, 2007). 

O primeiro exterminador químico de ervas daninhas foi descoberto no primeiro 
século a.C. por Marcus Terentius Varro, um estudioso romano. Ele observou que a Amurca - 
uma substância natural produzida da talha das azeitonas- era tóxica para ervas daninhas, 
formigas e toupeiras (FARLEX, 2016). Dessa forma, Varro começou a recomendar aplicação 
de Amurca para ervas daninhas e esta substância foi utilizada como ingrediente base para 
muitos pesticidas, para combater insetos e ervas daninhas. 

Em 800 depois de Cristo, uma mistura de arsênio e água era usada na China para 
controlar insetos nos campos e pomar de citrinos (TAYLOR; HOLLEY; KIRK, 2007). 

Entre os séculos XIV e XVII a Europa passou por um período histórico conhecido 
como Renascimento. Nessa época, desenvolveram-se novas tecnologias e um novo sistema de 
astronomia, novos continentes foram explorados e houve uma grande transformação nas artes, 
na literatura e nas ciências. O estilo de pintura, escultura e artes decorativas identificado com 



 

 

o Renascimento surgiu na Itália no final do século XIV, atingindo seu apogeu entre o final do 
século XV e início do século XVI
Vinci, Michelangelo e Raphael 
se deteve apenas no campo das artes, mas 
às pestes, as quais antes eram vistam como castigo de Deus 
passaram a ser vistas como membros do mundo natural que poderiam ser estudadas, 
compreendidas e controladas. Dessa forma, o Renascimento foi importante para o estudo de 
pestes, servindo de base para posteriores estudos de novos 

2.3) Os primeiros produtos modernos para controle de pragas

Posteriormente, entre os anos de 1750 e 1880, a Europa passou pela Revolução 
Agrícola, a partir da qual o sistema agrícola baseado na pesca e caça foi substituído por um 
sistema baseado em culturas aráveis
proteger as plantações da ação de pestes
uso dos inseticidas a partir das plantas 
obtida a partir de raízes de plantas tropicais e subtropicais, que já era usada em 1649 para 
paralisar peixes, passou a ser mais usada agora, quase um século depois, como inseticida para 
combater lagartas comedoras de folhas.

Em 1807, solução de sulfato d
doença que deixa os grãos de trigo escurecidos
desenvolvido um inseticida a partir da mistura de cobre e arsênio, chamado 
um pó cristalino (FERNAND
inseticida; sabe-se que o Paris Green é altamente tóxico, não sendo utilizado, assim, nos dias 
atuais. Sua estrutura molecul
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Fonte: Google Imagens 

o Renascimento surgiu na Itália no final do século XIV, atingindo seu apogeu entre o final do 
século XV e início do século XVI com as obras de mestres italiano
Vinci, Michelangelo e Raphael (LEWIS, 2016). A idéia de observação do mundo natural não 
se deteve apenas no campo das artes, mas se refletiu também na visão do homem em relação 
às pestes, as quais antes eram vistam como castigo de Deus e, com o Renascimento, elas 
passaram a ser vistas como membros do mundo natural que poderiam ser estudadas, 
compreendidas e controladas. Dessa forma, o Renascimento foi importante para o estudo de 
pestes, servindo de base para posteriores estudos de novos pesticidas. 

Os primeiros produtos modernos para controle de pragas

Posteriormente, entre os anos de 1750 e 1880, a Europa passou pela Revolução 
qual o sistema agrícola baseado na pesca e caça foi substituído por um 

o em culturas aráveis (OVERTON, 2011). Com isso, houve a necessidade de 
proteger as plantações da ação de pestes. O comércio internacional fomentou a descoberta e o 
uso dos inseticidas a partir das plantas pyrethrum e derris. A Rotenona, substância química
obtida a partir de raízes de plantas tropicais e subtropicais, que já era usada em 1649 para 
paralisar peixes, passou a ser mais usada agora, quase um século depois, como inseticida para 
combater lagartas comedoras de folhas. 

Em 1807, solução de sulfato de cobre era usada para combater 
doença que deixa os grãos de trigo escurecidos, e, sessenta anos depois
desenvolvido um inseticida a partir da mistura de cobre e arsênio, chamado 

(FERNANDES, 2013). O Paris Green era utilizado como pigmento e como 
se que o Paris Green é altamente tóxico, não sendo utilizado, assim, nos dias 

Sua estrutura molecular está representada na Figura 1. 
Figura 1: Estrutura molecular do Paris Green 
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o Renascimento surgiu na Itália no final do século XIV, atingindo seu apogeu entre o final do 
com as obras de mestres italianos, como Leonardo da 

idéia de observação do mundo natural não 
refletiu também na visão do homem em relação 

e, com o Renascimento, elas 
passaram a ser vistas como membros do mundo natural que poderiam ser estudadas, 
compreendidas e controladas. Dessa forma, o Renascimento foi importante para o estudo de 

Os primeiros produtos modernos para controle de pragas 

Posteriormente, entre os anos de 1750 e 1880, a Europa passou pela Revolução 
qual o sistema agrícola baseado na pesca e caça foi substituído por um 

Com isso, houve a necessidade de 
. O comércio internacional fomentou a descoberta e o 

. A Rotenona, substância química 
obtida a partir de raízes de plantas tropicais e subtropicais, que já era usada em 1649 para 
paralisar peixes, passou a ser mais usada agora, quase um século depois, como inseticida para 

e cobre era usada para combater a cárie do trigo, uma 
e, sessenta anos depois, em 1867, foi 

desenvolvido um inseticida a partir da mistura de cobre e arsênio, chamado de Paris Green, 
. O Paris Green era utilizado como pigmento e como 

se que o Paris Green é altamente tóxico, não sendo utilizado, assim, nos dias 
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Em 1880 surgiram os primeiros pesticidas em spray, o que permitia a distribuição 
dos pesticidas em pequenas gotículas, novidade à época. Com isso, o Paris Green, caiu em 
desuso com o advento destes pesticidas. Este produto e outras formulações foram substituídas 
por formulações mais baratas, como o arseniato de chumbo. 

O pesticida Bordeaux mixture, mistura de sulfato de cobre, cal e água, começou a ser 
usado em torno de 1885 e é utilizado até os dias atuais. É um fungicida e bactericida efetivo 
de longa duração usado para controlar doenças em árvores de frutos e nogueiras, frutos da 
videira e plantas ornamentais. O Bordeaux mixture é muito utilizado como um fungicida de 
inverno devido ao fato de que tem a capacidade de aderir às plantas em dias chuvosos. Outros 
fungicidas à base de cobre, em spray, como, por exemplo, sulfato tribásico de cobre, sulfato 
de oxicloreto de cobre e hidróxido cúprico, também controlam as mesmas pestes que o 
Bordeaux mixture, são mais fáceis de preparar e não mancham a superfície. Entretanto eles 
não suportam bem as chuvas de inverno, sendo preferivelmente utilizados na primavera. 
Abaixo encontra-se a Tabela 3, mostrando vantagens e desvantagens entre os sprays a base de 
cobre e o Bordeaux mixture (UCIPM, 2016a): 
Tabela 3: Comparação entre os sprays de cobre fixo e Bordeaux mixture 

Características Sprays a base de cobre Bordeaux mixture 
Facilidade de 

armazenamento Armazenar a seco Armazenar em solução de 
reserva ou a seco 

Efetividade Menor efetividade e menor 
persistência 

Maior efetividade e maior 
duração 

Impacto ambiental Menos efetivo por menos 
tempo, manchas raras 

Maior duração, mais ativo, 
mancha superfícies 

Fitotoxidade 
Seguro para a maioria das 

plantas e crescimento 
alcançado 

pH elevado, deixa um 
sedimento salgado, mais 

fitotóxico 
Compatibilidade Compatível com muitos 

pesticidas 
Não é compatível com muitos 

pesticidas 
Facilidade de 

preparo 
Preparado facilmente, menos 

equipamento de segurança 
Preparo leva tempo, requer 

conhecimentos para preparo e 
equipamentos de segurança 

Corrosividade Mistura de pulverização 
menos corrosiva 

Mistura de pulverização 
corrosiva 

Fonte: UCIPM (2016a) 



 

 

Em 1896, o primeiro herbicida seletivo foi descoberto para matar 
folhas largas, o sulfato de ferro. Ele é muito usado nos dias atuais como um anti
(CHEMICAL, 2016). 

Compostos orgânicos 
sementes de ferrugem e de outras doenças. Só na década 
mercúrio foram retirados do mercado devido à descoberta de sua toxicidade aos homens.

Chegou uma época em que os agricultores sentiram a necessidade de um método 
para a dispersão de pesticidas em grandes áreas de maneira mais
1921, em Ohio, Estados Unidos, ocorreu a primeira aplicação aérea de inseticida: um avião 
modificado lançou pó de arseniato de chumbo para combater mariposas de catalpa (gênero 
botânico). Esse fato foi importante, pois despert
para o futuro. 

O fungicida denominado Tirame, criado em 1934, levou ao desenvolvimento de 
diversos fungicidas efetivos e amplamente utilizados posteriormente. Atualmente existem 
fungicidas que contém o T
como, por exemplo, o “Pomarsol Ultra D”, um fungicida orgânico polivalente para diversas 
culturas, desenvolvido e comercializado pela empresa Bayer, o qual contém 80% (p/p) de 
tirame em sua composição 

Fonte: Google Imagens 

2.4) Produtos desenvolvidos a partir da Segunda Guerra Mundial 

O grande avanço no desenvolvimento dos pesticidas ocorreu em 1939 com a 
descoberta, pelo cientista suíço Paul Müller, do DDT (diclorodifeni
inseticida (TAYLOR; HOLLEY; KIRK, 2007)

Em 1896, o primeiro herbicida seletivo foi descoberto para matar 
folhas largas, o sulfato de ferro. Ele é muito usado nos dias atuais como um anti

Compostos orgânicos com mercúrio começaram a ser usados em 1913 para proteger 
sementes de ferrugem e de outras doenças. Só na década de 1960 os pesticidas contendo 
mercúrio foram retirados do mercado devido à descoberta de sua toxicidade aos homens.

Chegou uma época em que os agricultores sentiram a necessidade de um método 
para a dispersão de pesticidas em grandes áreas de maneira mais eficiente. Foi então 

Estados Unidos, ocorreu a primeira aplicação aérea de inseticida: um avião 
modificado lançou pó de arseniato de chumbo para combater mariposas de catalpa (gênero 
botânico). Esse fato foi importante, pois despertou interesse de empresas químicas agrícolas 

O fungicida denominado Tirame, criado em 1934, levou ao desenvolvimento de 
diversos fungicidas efetivos e amplamente utilizados posteriormente. Atualmente existem 

o Tirame (Figura 2) como ingrediente ativo de 
como, por exemplo, o “Pomarsol Ultra D”, um fungicida orgânico polivalente para diversas 

desenvolvido e comercializado pela empresa Bayer, o qual contém 80% (p/p) de 
 (BAYER CROPSCIENCE, 2016). 

Figura 2: Estrutura do Tirame 

 

Produtos desenvolvidos a partir da Segunda Guerra Mundial 

O grande avanço no desenvolvimento dos pesticidas ocorreu em 1939 com a 
pelo cientista suíço Paul Müller, do DDT (diclorodifeni

(TAYLOR; HOLLEY; KIRK, 2007). 
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Em 1896, o primeiro herbicida seletivo foi descoberto para matar erva daninhas de 
folhas largas, o sulfato de ferro. Ele é muito usado nos dias atuais como um anti-musgo 

mercúrio começaram a ser usados em 1913 para proteger 
60 os pesticidas contendo 

mercúrio foram retirados do mercado devido à descoberta de sua toxicidade aos homens. 
Chegou uma época em que os agricultores sentiram a necessidade de um método 

eficiente. Foi então que, em 
Estados Unidos, ocorreu a primeira aplicação aérea de inseticida: um avião 

modificado lançou pó de arseniato de chumbo para combater mariposas de catalpa (gênero 
ou interesse de empresas químicas agrícolas 

O fungicida denominado Tirame, criado em 1934, levou ao desenvolvimento de 
diversos fungicidas efetivos e amplamente utilizados posteriormente. Atualmente existem 

como ingrediente ativo de suas composições, 
como, por exemplo, o “Pomarsol Ultra D”, um fungicida orgânico polivalente para diversas 

desenvolvido e comercializado pela empresa Bayer, o qual contém 80% (p/p) de 

Produtos desenvolvidos a partir da Segunda Guerra Mundial - O DDT 

O grande avanço no desenvolvimento dos pesticidas ocorreu em 1939 com a 
pelo cientista suíço Paul Müller, do DDT (diclorodifeniltricloroetano) como 
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O DDT salvou milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
por matar piolhos transportadores da doença tifo e mosquitos portadores da malária. Essa 
inovação proporcionou ao cientista Paul Müller o Prêmio Nobel da Fisiologia ou Medicina 
nove anos após a descoberta. 

O DDT foi o primeiro químico orgânico sintético para controle seletivo. Após a 
Segunda Guerra Mundial, ele foi utilizado como inseticida para combater pragas em árvores 
frutíferas, lavouras de verduras e plantações de algodão (QUÍMICA, 2016). As propagandas 
da época enfatizavam a idéia de que o DDT era o “inseticida perfeito”, entretanto, 
posteriormente, descobriu-se que o mesmo era altamente persistente no meio ambiente e na 
cadeia alimentar, além de ser carcinogênico. As conseqüências do DDT no meio ambiente e 
nos seres vivos foram relatadas em textos e estudos posteriores. 

Dessa forma, em 1972 o DDT foi banido nos Estados Unidos para a grande maioria 
dos usos, sendo usado no país atualmente apenas sob supervisão do Serviço de Saúde Pública 
e pelo Departamento de Agricultura dos EUA (NTP, 2014). 

No Brasil, em 1985 o DDT teve autorização cancelada para uso agrícola; em 1998 
ele foi proibido para campanhas de saúde pública; e em 2009 foi sancionada a Lei 11.936 que 
proíbe sua fabricação, importação, exportação, manutenção em estoque, comercialização e 
uso em todo o território nacional. 

Além disso, a lei afirma que os estoques de produtos contendo DDT deveriam ser 
incinerados em 30 dias, com os devidos cuidados com a poluição ambiental e riscos para a 
saúde humana e animal; e que em dois anos o poder executivo realizaria um estudo de 
avaliação do impacto ambiental e sanitário gerado pelo uso de DDT (ANVISA, 2009). 

Nos dias atuais o DDT (Figura 3) é utilizado em países onde a malária é endêmica, a 
fim de combater mosquitos. 

Figura 3: Estrutura do DDT 

 
Fonte: Google Imagens 
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Embora o DDT tenha sido banido, ele foi extremamente importante para o avanço 
agrícola, gerando descoberta de novos inseticidas químicos orgânicos. O DDT, como a 
Segunda Guerra Mundial, época de sua descoberta, são considerados marcos para o início da 
moderna indústria química agrícola, já que químicos e tecnologias desenvolvidos para a 
guerra foram mais tarde redirecionados para uso nas fazendas. 

Além do DDT, a guerra trouxe, como exemplos de pesticidas, BHC, Aldrin Dieldrin, 
endrina e herbicidas fenóxi, tais como 2,4-D, 2,4-DP, e 2,4,5-T. 

2.5) Uma nova classe de produtos - Os organofosforados 

O inseticida e acaricida Paratião, usado nos dias atuais, começou a ser 
comercializado em 1943. Esse inseticida organofosforado foi sintetizado a partir de 
experimentos com gás de nervos durante a Segunda Guerra Mundial por cientistas alemães. 

As décadas de 1950 e 1960 ficaram conhecidas como a era dos venenos 
organofosforados, já que esses tipos de químicos se tornaram a maioria dos agentes de 
controle de pestes. 

Em 1950 uma grande empresa de fabricação da época, a American Cyanamid 
Company, criou o Malation, um inseticida organofosforado usado para controle de moscas e 
mosquitos (INSETIMAX, 2016). Em 1958 e 1960, foram desenvolvidos os herbicidas 
Atrazina - usada em plantações de milho, cana-de-açúcar e sorgo para o controle de ervas 
daninhas, produzido atualmente pela empresa Syngenta - o Paraquat - usado no controle de 
ervas daninhas - e o Picloram - usado no controle de plantas lenhosas (SYNGENTA, 2016). 

Com o advento de novos pesticidas, criou-se um novo normal; torna-se usual para as 
pessoas fazerem uso frequente desses químicos para exterminar pestes, gerando impactos ao 
meio ambiente. Paralelamente, foi surgindo uma preocupação com os danos ecológicos, e 
então, em 1962, foi lançado o primeiro livro amplamente lido alertando a respeito do uso 
excessivo de pesticidas. O livro, cujo título é “Silent Spring” (Primavera Silenciosa), escrito 
por Rachel Carson, considerado o primeiro livro de divulgação científica da época 
contemporânea, teve forte impacto na percepção do público sobre os riscos ambientais dos 
produtos tecnológicos, e é um marco do início do movimento de regulamentação de 
agroquímicos, a qual é debatida até os dias atuais. 
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A autora Rachel Carson foi criticada por trazer no livro uma visão extremamente 
negativa ao uso indiscriminado de pesticidas, mas, apesar disso, foi importante para alertar 
cientistas e políticos para a necessidade da criação de produtos menos tóxicos e da sua 
utilização mais consciente.    

Os pesticidas, sem dúvidas, têm trazidos resultados positivos no controle de pragas 
desde a época que começaram a ser utilizados até os dias atuais. Por outro lado, observa-se 
que junto aos benefícios, esses compostos químicos também têm gerado consequências 
negativas ao meio ambiente, aos animais e ao homem. 

Por exemplo, ao utilizar um pesticida a fim de controlar determinado tipo de praga, 
ele pode matar também organismos benéficos e inimigos naturais da peste em questão; 
resultando em um impacto no equilíbrio ecológico e, com a diminuição de agentes de 
biocontrole, é gerado uma dependência cada vez maior de aplicações de pesticidas. Isso 
acontecia principalmente com os primeiros pesticidas descobertos, por não haver um 
conhecimento específico e mais profundo a respeitos dos compostos utilizados.  

Outra consequência negativa não prevista inicialmente é que algumas pragas 
tornaram-se geneticamente resistentes aos pesticidas sob a constante pressão química. Desde 
há 400 milhões de anos atrás, os insetos conseguiram sobreviver se adaptando rapidamente às 
mudanças no seu ambiente (os insetos estão entre a maioria dos organismos adaptáveis no 
planeta), de modo que é logicamente aceitável que eles conseguiriam se adaptar à pesticidas 
químicos. A partir do final da década de 1940 a resistência aumentou exponencialmente e 
hoje há mais de 500 espécies de pestes que apresentam nível de resistência a pelo menos um 
tipo de inseticida. 

Outro problema causado é que resíduos de pesticidas começaram a aparecer em 
sistemas biológicos inesperados. Predadores, principalmente aqueles do topo da cadeia 
alimentar, começaram a acumular alta concentração de pesticida na gordura do corpo por se 
alimentarem de consumidores primários ou secundários das pestes alvos dos pesticidas; 
processo conhecido como bioacumulação ou biomagnificação. 

Esse processo foi responsável por altos índices de acúmulo de DDT e de compostos 
relacionados nas aves de rapina durante as décadas de 1960 e 1970. Tais pesticidas afinaram 
as cascas dos ovos dessas aves e levaram a altas taxas de quebras durante incubação, o que foi 
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uma das razões pelas quais muitos compostos organoclorados, como o DDT, terem sido 
banidos durante as década de 1970 e 1980. 

Além disso, muitas espécies de aves ameaçadas estão hoje se recuperando da beira 
da extinção. 

2.6) Produtos associados à gestão integrada de pragas - Produtos bioracionais 

Como alternativa para minimizar os problemas oriundos dos pesticidas, pensou-se 
em uma maneira para gerenciar a população de pragas ao invés de erradicá-las 
completamente, surgindo então o IPM. 

O IPM - Gestão Integrada de Pragas (Integrated Pest Control) é um processo para 
solucionar problemas de pragas minimizando os riscos para o homem e o meio ambiente, que 
pode ser usado em qualquer tipo de praga e lugar (áreas urbanas, agrícolas e florestais ou 
naturais) (UCIPM, 2016b). O termo foi introduzido em 1967 por R. F. Smith e R. Van den 
Bosh, apesar da idéia já ser praticada anos antes dos inseticidas orgânicos sintéticos se 
tornarem amplamente disponíveis. Entretanto, os princípios de controle de peste integrada 
ganharam novas formas após a Segunda Guerra Mundial. 

O IPM tem como objetivo manter as pragas em níveis economicamente 
insignificantes através do uso de métodos de produção agrícolas que desestimulam pestes, 
estimulam predadores ou parasitas benéficos que atacam as pragas e temporiza as aplicações 
de pesticidas para coincidir com o período mais susceptível do ciclo de vida das pestes. Dessa 
forma, o IPM requer conhecimento a respeito do ciclo de vida das pragas e das dinâmicas 
populacionais, além de requerer um conhecimento a respeito dos princípios ecológicos. 

Com essa ideologia renovada foram desenvolvidos pesticidas menos prejudiciais ao 
meio ambiente e aos insetos benéficos. (Nessa época o DDT foi amplamente banido - década 
de 1970 – como mencionado anteriormente). Exemplos desses “inseticidas mais suaves” 
desenvolvidos nessa época e que são utilizados até hoje são os herbicidas glifosato, triclopir, 
haxazinona, imazapir e metsulfuron. 

A partir do conceito de IPM surgiu, na década de 1990, o conceito de pesticidas bio-
racionais, os quais são baseados em algum tipo de ocorrência natural, hormônio ou veneno de 
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inseto biológico, micróbios ou extratos material de planta, ou seja, os pesticidas bio-racionais 
contém micro-organismos ou produtos sintetizados por eles. Um exemplo desse tipo de 
pesticida é o Bacillus thuringiensis, micro-organismo cuja toxina liberada danifica as larvas 
de insetos. Os pesticidas bio-racionais têm como vantagens não serem tóxicos para humanos e 
outros organismos, serem muito específicos para o meio onde serão aplicados e poderem ser 
aplicado em qualquer fase do crescimento da planta. Como desvantagem, tais agentes 
possuem elevados custos econômicos. Os pesticidas bio-racionais são utilizados até os dias 
atuais. 

2.7) Produtos botânicos 

É válido ressaltar que, ao longo das últimas décadas, tem ocorrido um grande avanço 
biotecnológico no setor agrícola. A biotecnologia e a engenharia genética têm sido usadas 
para modificar composições genéticas de plantas, animais e micro-organismos. A 
biotecnologia proporciona avanços na tolerância à herbicidas, tolerância à insetos e culturas 
tolerantes à vírus. 

Dentro do cenário atual, onde existe uma preocupação com a preservação do meio 
ambiente e uma busca por utilização de produtos de origem natural, os inseticidas botânicos 
estão sendo bastante utilizados, os quais podem ser usados em combinação com outros 
químicos ou sozinhos. 

Apesar de serem de origem natural (derivados de plantas), os inseticidas botânicos 
podem ser altamente tóxicos, como a nicotina, por exemplo. O fato é que eles se degradam 
rapidamente quando expostos à luz, o que diminui os riscos de resíduos nas colheitas e por 
isso o interesse em utilizá-lo para o manejo de pragas tem aumentado, já que existe uma busca 
atual por produtos alimentícios mais saudáveis e isentos de resíduos de pesticidas. 

Os inseticidas botânicos principais são os piretróides, os nicotinóides e a rotenona 
(SANTOS, 2016).Os piretróides possuem modo de ação similar ao do DDT, e afetam o 
sistema nervoso central e periférico. Dentre esse grupo de inseticidas, o mais conhecido é o 
“pyritrium”, formado por uma mistura de quatro diferentes compostos encontrados nas flores 
pyrethrum: piretrina I, piretrina II, cinerina I e cinerina II, os quais estão representados na 
Figura 4. 



 

31  

Figura 4: Os quatro compostos que constituem o pyritrium 
 
 
 
 

Fonte: Santos (2016) 

A partir do pyritrium, foram criados inseticidas piretróides sintéticos. Um exemplo é 
o “transfluthrin” que faz parte da composição do inseticida Baygon (Figura 5), da empresa 
Bayer AG. 

Figura 5: Transfluthrin existente no Baygon 
 

 
 

Fonte: Santos (2016) 

Os nicotinóides oferecem alta toxicidade aos mamíferos, tendo portanto utilização 
restrita. Eles são ativos contra insetos pequenos. Como nicotinóides naturais, destacam-se a 
nicotina e a anabasina. A primeira é proveniente das espécies Nicotianatabacum ou 
Nicotianarústica, enquanto a segunda é extraída da Anabasisaphylla. A partir da nicotina, 
foram sintetizados outros compostos, como o “imidacloprid”. A Figura 6 representa as 
estruturas dos nicotinóides naturais nicotina e anabasina e do nicotinóide sintético 
imidacloprid. 
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Figura 6: Nicotinóides naturais nicotina e anabasina e nicotinóide sintético 
 imidacloprid 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Santos (2016) 

A rotenona não é uma neurotoxina, como os outros inseticidas, mas provoca falha 
nas funções respiratórias. Ela é produzida nas raízes dos gêneros botânicos Derris e 
Lonchocarpus. Como visto anteriormente, essa substância começou sendo utilizada para 
paralisar peixes, mantendo-os à superfície a fim de que suas capturas fossem facilitadas; e, 
muitos anos depois, foi utilizada para controlar as lagartas comedoras de folhas. A rotenona 
continua sendo usada hoje como piscicida e inseticida. Como piscicida é bem positivo e 
seletivo, pois mata os peixes em doses que não são tóxicas para os seres que deles se 
alimentam, além de degradar-se de forma rápida. 

A Figura 7 relaciona o número de agroquímicos comerciais com suas datas de 
lançamento (AGRANOVA, 2011). Observa-se que entre o final da década de 1970 até a 
década de 1990 houve um grande crescimento na criação de novos químicos e que, até o 
ano2000, o índice de invenção de agroquímicos manteve-se alto.  
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Figura 7: Distribuição quantitativa dos lançamentos de agroquímicos ao longo do tempo 

 
Fonte: Agranova (2011) 

Na Tabela 4 estão relacionados os nomes de alguns pesticidas com seus respectivos 
anos de criação, ou início da comercialização, nos séculos XIX e XX. 
Tabela 4: Ano de lançamento de alguns pesticidas mais comuns 

Pesticida Ano 
Paris Green 1867 

Bordeaux mixture 1885 
Tirame 1934 
DDT 1939 

Paratião 1943 
Malation 1950 
Glifosato 1971 
Triclopir 1975 

Haxazinona 1975 
Metsulfuron 1983 
Transfluthrin 1996 

Fonte: criada pelas autoras com base em Fernandes (2013); Bayer Cropscience (2016); Taylor, Holley e Kirk 
(2007); Santos (2016). 

2.8) Os pesticidas mais usados no Brasil 

Como exemplos dos pesticidas comumente utilizados hoje no Brasil podem-se listar: 
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Roundup 
É um herbicida usado para controle de plantas infestantes. Foi criado em 1970 e 

atualmente é o mais vendido no mundo para o controle de ervas daninhas (MONSANTO, 
2016). Seu ingrediente ativo é o glifosato, herbicida mais utilizado no Brasil, o qual sofreu 
pedido de suspensão de uso pelo Ministério Público no Distrito Federal (MPF/DF) (FMC, 
2016). O Roundup é produzido pela empresa Monsanto. 

Talstar 
É um instecida-acaricida do grupo químico dos piretróides. É produzido pela 

empresa FMC e é usado para combatera Leprose, doença causada por vírus, que ocorre 
principalmente em laranjas, deixando-as com manchas escuras. 

Abamectin 
É um acaricida e inseticida do grupo químico avermectinas, fabricado pela empresa 

Nortox, indicado para as culturas do algodão, batata, café, citros, crisântemo, feijão, maçã, 
melancia, morango, pepino, pimentão, tomate e roseira (NORTOX, 2016). 

O Abamectin é usado, principalmente, para combater a larva minadora, a qual deixa 
as folhas das plantas enroladas, reduzindo suas capacidades fotossintéticas (a pulverização 
deve ser feita em plantas novas). A Figura 8 ilustra folhas de laranjeira atingidas por larva 
minadora. 

Figura 8: folhas de laranjeira atingidas por larva minadora 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Engeo pleno 
É um inseticida sistêmico do grupo químico dos neonicotinóides e piretróides, 

produzido pela empresa Syngenta. O Engeo pleno é muito utilizado no Brasil para combater a 
Mosca Negra. 

Segundo o Engenheiro Agrônomo da Emdagro (Empresa de Desenvolvimento 
Agropecuário de Sergipe), Walter Ramos, a Mosca Negra suga as folhas injetando uma toxina 
que enfraquece a planta, resultando na fumagina. 

A fumagina é uma doença que forma uma película de cor preta nas folhas da planta 
(e no fruto), impedindo-a de respirar e fazer a fotossíntese. Com isso, a fruta, como a laranja, 
por exemplo, não fica com um aspecto físico agradável, o que faz o preço cair. Entretanto, por 
dentro o fruto não é atingido, de forma que os produtores ainda conseguem vender tais frutos 
para fabricantes de sucos (G, 2015). 

As Figuras 9 e 10 representam, respectivamente, uma folha com Moscas Negras em 
sua superfície e laranjas escurecidas externamente devido a doença fumagina. 

Figura 9: Folha de planta repleta de Moscas Negras. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: G1 (2015) 
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Figura 10: Laranjas escurecidas externamente por causa da doença fumagina, mas por 
dentro tem aspecto normal 

 
Fonte: G1 (2015) 

Comet 
Fungicida do grupo químico dos estrobilurinas, fabricado pela BASF. É usado, 

dentre outras funções, para combater pinta-preta, doença causada por fungo que afeta laranjas, 
limões e tangerinas. A pinta-preta deixa os frutos impróprios para o comércio de fruta fresca 
devido a seu aspecto com manchas pretas, todavia não provoca alterações no sabor, o que 
permite que eles sejam comercializados para a indústria de sucos. 

2.9) Considerações adicionais 

Os pesticidas desenvolvidos atualmente são projetados para persistir por períodos 
mais curtos no meio ambiente e são menos letais do que aqueles usados antigamente, como o 
arseniato de chumbo e o DDT. Isso se deve ao fato de que existe hoje uma preocupação 
ambiental que não existia outrora, além de leis para controlar o uso de pesticidas. 

Embora seja sabido que os pesticidas geram efeitos negativos ao meio ambiente e ao 
homem, no modelo de produção atual, seu uso é indispensável para que haja colheita de 
frutas, verduras e legumes em grande escala, devido à grande quantidade e variedade de 
pragas existentes. 
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Um produtor de laranja, cuja plantação se localiza do município de Tanguá - RJ, 
afirma que: “Hoje, se não botarmos agrotóxico, não colhemos nada. Em algumas frutas 
precisa colocar mais de um tipo de agrotóxico. Na época do meu avô não era assim”. Outro 
produtor rural da mesma região, disse que “colher alimentos sem o uso de agrotóxicos é 
impossível”, e ele acredita que nos últimos 30 anos muitas pragas surgiram no Rio de Janeiro. 

Devido ao fato do segundo produtor mencionado acima ser antigo e conhecido na 
região, pois sua grande plantação é cultivada pela família há gerações, quando um 
representante comercial apresenta determinado agrotóxico novo a produtores rurais vizinhos, 
ao falar que o agricultor usa tal pesticida, os produtores compram os produtos sem fazer 
muitos questionamentos. Esse exemplo é interessante, pois analisando o comportamento do 
homem ao longo dos anos, observa-se que as pessoas, apesar de estarem mais esclarecidas, 
acreditam em propagandas sem pensar criticamente. 

Outrora as propagandas de jornal ao uso do DDT levaram as pessoas a aplicarem o 
produto diretamente na cabeça das crianças para matar piolho sem ter idéia do risco à saúde 
que aquelas crianças estariam expostas (Figura 11); agora observa-se que apenas citar que 
determinado produtor conhecido usa um produto, faz com que outros o comprem sem 
pesquisar informações mais profundas acerca do produto que estão adquirindo. 
Figura 11: aplicação de DDT na cabeça de uma criança para matar piolho (DANI, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dani (2012) 
Embora seja observada carência no pensamento crítico do consumidor ao longo dos 

anos, é inegável que, com mais esclarecimento, a tendência é que o homem reflita mais acerca 
das coisas que o rodeiam. Juntamente a esse fato, observa-se também que existe no Brasil 
uma preocupação com mudança de nomenclatura para denominar os pesticidas. 
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A palavra pesticida é composta pelos termos pestis e cida que, do latim, significam, 
respectivamente, “pestes” e “o que mata”, ou seja, é uma palavra com significado forte. Os 
pesticidas também são chamados de “produtos agroquímicos” por vários países. Na União 
Européia os pesticidas são chamados de fito-farmacêuticos. No Brasil, existe outra 
nomenclatura para tais produtos: “agrotóxicos”.  
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DA HISTÓRIA ECONÔMICA DA INDÚSTRIA DE 
AGROTÓXICOS 

Desde cerca de 12 mil anos atrás – no período Neolítico –, a agricultura já era 
observada como uma prática de importância significativa para a humanidade, não sendo 
possível, no entanto, encontrar registros tão antigos a respeito do uso dos agrotóxicos. 

Na segunda metade do século XIX, políticas de incentivos agrícolas foram 
implementadas para fomentar o processo de modernização da agricultura em diversos países. 
Avanços na genética vegetal, descobrimentos da química agrícola e da energia a vapor, por 
exemplo, contribuíram para o desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo 
e utilização de maquinários no campo, que levassem ao aumento da produtividade. Com apoio 
principalmente dos Estados Unidos e de países europeus e, posteriormente, transmitida para 
os países em desenvolvimento, as práticas desse período deram origem ao que se passou a 
conhecer como a “Revolução Verde”, promovida principalmente pela FAO e pelo Banco 
Mundial (TERRA; PELAEZ, 2009). 

Somente após as duas grandes Guerras Mundiais, há pouco mais de meio século, a 
indústria química, até então conhecida pela sua fabricação de venenos para uso em armas 
químicas, passa a apostar na agricultura como um novo mercado em potencial para inserção 
de seus produtos. Apesar de ter surgido após a Primeira Guerra Mundial, foi após a Segunda 
Guerra Mundial que a indústria de agrotóxicos se expandiu, nos Estados Unidos e na Europa 
e, no Brasil, entre os anos de 1945 e 1985, período conhecido como da modernização da 
agricultura nacional. 

Neste contexto de modernização, três fatores foram de suma importância para a 
implantação e permanência da indústria de agrotóxicos no Brasil. O primeiro deles foi a 
criação do SNCR - Sistema Nacional de Crédito Rural, em 1965, por meio da Lei nº 4.829, 
que consistiu na oferta de crédito de custeio, pelo meio do qual os agricultores obtinham 
crédito agrícola em contrapartida ao comprometimento de compra de insumos químicos. 
Depois, a criação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, em 1975, durante o II PND 
– II Plano Nacional de Desenvolvimento, promovido pela ditadura militar, que ofereceu 
incentivos financeiros para a criação de empresas nacionais e para a instalação de empresas 
transnacionais de insumos agrícolas. E, terceiro, a presença de um marco regulatório obsoleto 
e pouco exigente, baseado no Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal de 1934, que, tendo 
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vigorado até 1989, quando houve a aprovação da Lei 7.802, permitiu o fácil registro de 
diversas substâncias tóxicas no país, muitas delas proibidas nos países desenvolvidos. 

Segundo dados do Ipea data (2008) e de Coelho (2001), os anos do período de 1955 a 
1976 foram marcados por uma grande expansão na economia; expansão esta fortemente 
relacionada, entre outros fatores, ao aumento dos recursos concedidos pelo SNCR, que 
levaram a um aumento do produto agrícola e consequentemente a um aumento do PIB – 
Produto Interno Bruto, especialmente no período entre 1970 e 1973. Logo, desde este período, 
identifica-se uma relação entre o crescimento econômico do país e os produtos da agricultura, 
como demonstrado na Tabela 5 a seguir.  
Tabela 5: Taxas médias de crescimento do produto da agricultura e da economia, 1955-
1980 (em %) 

Período¹ Produto da Agricultura PIB 
1955/1962 4,5 7,1 
1962/1967 1,7 3,2 
1967/1970 3,1 10 
1970/1973 6,3 12,4 
1973/1976 5,4 8,3 
1976/1980 5,0 6,4 
1980/1984 2,5 0,8 

Fonte: modificada de Ipea data (2008) e Coelho (2001). 
Notas: ¹Inclui os anos limites. 

 
O crescimento do produto agrícola no período de 1965 a 1985se deu, principalmente, 

em função do aumento da produtividade de grãos (especialmente de soja, trigo e milho), que 
se expandiu 187,5%, conforme dados de Coelho (2001). Tendo em vista que a indústria de 
agrotóxico tem no mercado de grãos o seu maior consumidor, ela foi beneficiada por esta 
expansão. A Figura 12 demonstra esse crescimento. 

Os anos de 1980 a 1990 foram marcados por uma crise macroeconômica do país. Os 
esforços políticos que, até então, estavam sendo direcionados ao incentivo à industrialização, 
através da substituição de importações, foram abandonados e deram lugar à realização do 
ajuste fiscal e ao controle da inflação no período. Assim, todo o investimento nessa área, feito 
nas décadas anteriores por parte do Governo, não sobreviveu, devido ao controle dos gastos 
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públicos. O crédito rural, por exemplo, que foi um importante marco na agricultura de 1970, 
foi inviabilizado, devido à política monetária adotada, que elevou os juros e determinou uma 
contração monetária (TERRA; PELAEZ, 2009). 

Figura 12: Evolução da produção nacional de grãos, 1965/1985 

 
Fonte: Coelho (2001) 

No entanto, apesar dessa circunstância de economia recessiva, o desempenho da 
agricultura apresentou valores positivos significativos, o que pode ser explicado devido à 
maior presença do setor privado no fornecimento de recursos e também pela expansão do 
comércio externo. 

A Tabela 6 ilustra a importância da abertura do comércio do Brasil para o exterior 
nesse período. 
Tabela 6: Crescimento das exportações e importações de agrotóxicos no Brasil, no 
período de 1989/1997 

Período Produto da Agricultura Crescimento (%) 
Exportação 

1989 
0,67 - 

Exportação 
1997 

5,99 795,96 
Importação 

1989 
5,99 - 

Importação 
1997 

5,95 -0,63 
Fonte: SECEX – Elaboração GEEIN 

O SNCR, apesar de ter seus montantes reduzidos, foi reformulado de forma a 
garantir ao setor público um menor custo para sua operacionalização e de permitir uma maior 
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atividade do setor privado. Sendo assim, parte significativa do crédito de custeio, por 
exemplo, passou a ser fornecido pelas empresas de insumo agrícolas, por cooperativas e por 
bancos privados. 

Assim, as consequências da crise que se instalou no país nesse período - qual seja, a 
diminuição de políticas públicas de incentivo financeiro à agricultura e, além disso, as 
alterações jurídicas feitas através da promulgação da Lei 7.802 em 1989 - criaram um cenário 
diferente do que já vinha ocorrendo no Brasil, para o desenvolvimento da indústria de 
agrotóxicos. Em escala internacional, mudanças importantes também ocorreram, e esse 
período foi caracterizado por um grande número de fusões, aquisições e formação de joint-
ventures das empresas, que será descrito posteriormente. 

O período entre 1995 e 2000 foi caracterizado pela recuperação da economia 
brasileira. Com o estabelecimento do Plano Real, em 1994, o Governo voltou a atuar de forma 
mais presente na agricultura e, em um primeiro momento, as políticas agrícolas consistiram 
nos processos de renegociação e securitização das dívidas dos produtores rurais (Gasquez et 
alii¹, apud TERRA; PELAEZ, p.12, 2009). 

Com isso, como se pode observar na Tabela 7, apesar de no período entre 1991 e 
1994 os recursos do SNCR terem decrescido e mesmo assim ter ocorrido um aumento no 
produto agrícola, como foi explicado anteriormente, os demais períodos mostram uma forte 
relação entre os recursos cedidos pelo SNCR e o aumento do produto agrícola, como no 
período de 1998/2000, por exemplo, em que houve uma significativa expansão desses setores. 
Vale ressaltar que, nesse último período, o crescimento do produto agrícola foi superior até ao 
PIB brasileiro, evidenciando, mais uma vez, a importância desse mercado para a economia 
nacional. 
Tabela 7: Taxa médias de crescimento do produto da agricultura e da economia, e dos 
recursos do SNCR, 1986 - 2000 (em %) 

Período* Produto da Agricultura PIB SNCR 
1986/1990 1,38 1,98 8,67 
1991/1994 3,81 2,8 -4,3 
1995/1997 3,16 3,4 8,1 
1998/2000 4,22 1,76 10,7 

 
Fonte: Ipea data (2008) 
Notas: * Inclui os anos limites 
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Um outro fator importante também deve ser ressaltado nesse período de 1986/2000. 

A expansão da agricultura nacional também foi favorecida pelo ganho de produtividade, uma 
importante consequência do processo de modernização, como comprovam os estudos de 
Coelho (2001), que mostram um aumento de 54%, nesses anos,na produção nacional de 
grãos, em decorrência de um ganho de 43,65% na produtividade por hectare plantado. A 
Figura 13 demonstra esse crescimento. 

Figura 13: Área e produção de grãos no Brasil, no período de 1973/1997 

 
Fonte: IPEA (2000) 

Seguindo essa análise econômica, os anos de 2000 a 2007 foram marcados pela 
continuidade das mudanças realizadas no período posterior a 1994, com o Plano Real. As 
políticas econômicas adotadas no período de 1994/2000 garantiram o controle da inflação e a 
permanência dos investimentos na agricultura, sendo que as mais importantes foram a de 
renegociação das dívidas dos produtores e a busca pelo aumento da participação do setor 
privado e do BNDES no financiamento da agricultura. 

Os gastos com a agricultura por parte do governo federal apresentaram certa queda, 
quando se comparam os anos de 1991/2001 (2,17%) e 2001/2005 (1,36%), embora tenha 
ocorrido uma expansão do crédito rural nesse último período. No geral, pode-se concluir que 
o desempenho da agricultura nos anos 2000 foi muito positivo, mesmo não havendo tantas 
políticas de fomento como nos anos da modernização da agricultura nacional (GASQUEZ et 
al., apud TERRA; PELAEZ, p.16, 2009). 
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3.1) A expansão e consolidação do mercado de agrotóxicos no Brasil e suas 
características 

O contexto de diminuição de políticas públicas para incentivo do setor agrícola e a 
consequente menor participação do Estado, abriu espaço para uma ainda maior participação 
do setor privado. Sob essa ótica, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
passou a exigir uma reestruturação da regulamentação dos agrotóxicos, utilizando o 
argumento de que o rigor no registro dos agrotóxicos presentes nos regulamentos vigentes 
aumentava os custos da produção e não permitia uma maior lucratividade e competitividade 
da produção agrícola nacional. 

A pressão feita pela CNA foi atendida, e alterações na Lei 7.802 foram realizadas 
(PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010) e, em decorrência, ocorreu um aumento expressivo na 
utilização de agrotóxicos no país, como pode se observar na Tabela 8. 
Tabela 8: Evolução das quantidades de agrotóxicos vendidos no Brasil entre 2000-2010 
em mil toneladas 

Classe Valor em US$ milhões % 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 

Herbicidas 1.373 1.198 1.028 1.570 1.912 1.800 1.730 2.384 3.824 2.506 2.428 33 

Inseticidas 698 637 471 731 1.073 1.194 1.135 1.549 2.242 1.988 2.345 32 

Fungicidas 386 367 364 724 1.401 1.095 926 1.282 1.654 1.791 2.128 29 

Acaricidas 66 66 72 80 78 83 70 92 114 88 92 1 

Outros 65 86 65 96 134 156 131 176 222 253 307 4 

Total 2.588 2.355 2.000 3.201 4.599 4.328 3.992 5.483 7.125 6.626 7.300 100 

Fonte: Sindag (2012) 
Além deste expressivo aumento recente na utilização de agrotóxicos, o mercado 

brasileiro possui características específicas, associadas ao nosso estágio ainda incipiente de 
pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico destes produtos, à diminuição da 
presença do Estado como agente regulador e à concentração empresarial. 



 

45  

No que diz respeito ao desenvolvimento científico e tecnológico, para que um 
agrotóxico cumpra a função para a qual é determinado, é necessário que haja, em sua 
composição, a presença de um ingrediente ativo específico para a ação desejada, uma vez que 
este vai incidir sobre a atividade biológica normal dos seres vivos sensíveis a ele. Sendo 
assim, do ponto de vista industrial, a produção comercial de um agrotóxico consiste, 
primeiramente, na obtenção do princípio ativo, em que o processo de síntese escolhido 
determina o seu grau de pureza e impureza. A esse composto obtido, dá-se o nome de produto 
técnico (TERRA, 2008). 

Em seguida, é adicionado ao produto técnico outras substâncias químicas, 
necessárias a cada tipo de agrotóxico, para fixação e dispersão do produto nas plantas a serem 
protegidas ou destruídas pelo efeito tóxico específico. Essa mistura, de compostos auxiliares 
com o produto técnico, consiste no produto final, conhecido como produto formulado. 

Assim, os agrotóxicos, além da classificação descrita no capítulo II desse trabalho, 
também passam a ser classificados de acordo com o regime de propriedade intelectual 
vigente: as novas moléculas, ou princípio ativos, que são aqueles passíveis de serem 
patenteados, o que contribui para a concentração de parcelas mais lucrativas do mercado às 
firmas que possuem sua exclusividade na comercialização; e os produtos equivalentes, 
caracterizados por possuírem patentes vencidas, tornando disponível a exploração de sua 
tecnologia de produção às empresas que não possuem capacidade de investimento em 
pesquisa e desenvolvimento (TERRA, 2008). 

Logo, pode-se fazer a distinção entre as empresas desse mercado, em “integradas” e 
“especializadas”. As empresas integradas são conhecidas assim por atuarem em todos os 
níveis da produção dos agrotóxicos, isto é, na pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas 
e na posterior produção e comercialização de produtos técnicos e reformulados. Geralmente, 
estão posicionadas na liderança do mercado que atuam, pois são subsidiárias dos grandes 
grupos da indústria química que estão em constante crescimento, devido à inovação 
tecnológica. Por outro lado, as empresas especializadas, concentram-se na fabricação de 
produtos técnicos com validade de patente vencida (produtos equivalentes) e de produtos 
formulados (FRENKEL & SILVEIRA apud TERRA, p.21, 2008). 

Diante disso, pode-se notar uma considerável hegemonia das empresas integradas 
frente às especializadas. Isso ocorre, pois, os produtos equivalentes também são 
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comercializados pelas empresas integradas, uma vez que há a venda de seus produtos 
formulados que estão com a patente expirada. Além disso, as empresas integradas são 
responsáveis por concederem produtos técnicos para a produção de produtos formulados nas 
empresas especializadas. 

A Tabela 9 exemplifica, no mercado brasileiro, a preponderância das empresas que 
produzem os produtos patenteados, uma vez que o lucro obtido por estas é altíssimo com uma 
baixa produção de patenteados. 
Tabela 9: Participação relativa no mercado brasileiro de agrotóxicos patenteados e com 
patente vencida, 2006 

Produto Quantidade (ton) Valor 
(US$ 1000) Formulado Técnico Total 

Patenteado 87260 28144 115404 1795815 
(18%) (12%) (16%) (46%) 

Patente 
vencida 

392860 210572 603432 3919026 
(82%) (88%) (84%) (100%) 

Total  48120 238716 718836 3919026 
(100%) (100%) (100%) (100%) 

Fonte: Sindag (2008) 

A influência da diminuição da presença do Estado como agente regulador do 
mercado pode ser visualizada na diminuição dos recursos do SNCR, no fortalecimento da 
participação privada no crédito e na elaboração de leis confluentes com os interesses da CNA. 
As alterações e mudanças nas leis propiciaram uma nova estrutura para o mercado de 
agrotóxicos, como já tinha sido apontado em trabalho de Samuels (1989). 

O autor pontua que a promulgação e definição de novas leis têm potencial para 
reconfigurar as oportunidades produtivas identificadas pelos agentes econômicos, à medida 
em que se criam ou se alteram a estrutura dos mercados.A Tabela 10 mostra o crescimento da 
demanda por solicitações de novos registros de agrotóxicos na segunda metade da década de 
2000. 
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Tabela 10: Evolução das solicitações de novos registros de agrotóxicos no Brasil, entre 
2006-2010 

Tipo de 
produto 2006 2007 2008 2009 2010 Total Geral Total em 

2010 (%) 
Produto 

formulado 51 72 159 215 231 728 52 
Produto técnico 45 73 108 167 180 573 41 

Produto 
formulado novo 3 6 10 6 16 41 4 
Produto técnico 

novo 4 4 9 10 8 35 2 
Outros 4 40 18 15 9 56 2 
Total 107 165 304 413 444 1433  

 
Fonte: Anvisa (www.anvisa.gov.br) 
Nota: A categoria “outros” inclui, principalmente, defensivos biológicos, produtos domissanitários e 
preservantes de madeira. 
 

Outro aspecto importante a se considerar, diante desse cenário, é que se estabeleceu 
no Brasil um modelo de mercado de agrotóxicos caracterizado por um alto grau de 
concentração, tal qual ocorre em todo o mercado mundial. Essa questão será detalhada 
posteriormente. A Figura 14 mostra a concentração deste mercado no período de 1980 aos 
anos 2000. 

Figura 14: Evolução do grau de concentração da indústria de agrotóxicos no Brasil, 
décadas de 1980 a 2000 

 
Fonte: Silveira (1993: 60); Martins (2000: 76); Brasil (2007a) 
Nota: década de 1980, valor médio dos anos 1981, 1983, 1988; década de 1990, valor médio de 
1990, 1995, 1998 e 1999; e década de 2000, valor médio de 2003, 2004, 2005 e 2006. 
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3.2) Produtos patenteados e genéricos 

Existem muitos pedidos de patentes relacionados à criação de novos ingredientes 
ativos ou formulações para agrotóxicos, de modo que é válido entender o que é uma patente e 
como ela funciona. 

Patente é um documento por meio do qual se protege uma invenção, garantindo 
direitos exclusivos de seu uso ao titular por determinado período de tempo em um país. A 
pessoa física ou jurídica que deposita um pedido de patente é chamada de depositante ou 
requerente e, mediante solicitação, a patente é concedida por uma repartição governamental 
(um Escritório de Patentes normalmente).  A finalidade de uma patente é incentivar o 
desenvolvimento tecnológico (WIPO, 2016). 

O mercado da indústria de agrotóxicos é composto tanto por produtos patenteados, os 
quais representam as parcelas mais lucrativas desse mercado e nos quais existe monopólio de 
produção; quanto por produtos equivalentes, cujas tecnologias de produção estão disponíveis 
no mercado devido a suas patentes já terem expirado. Existem barreiras à entrada no ramo de 
agrotóxicos para as grandes empresas devido ao sistema de patenteamento e ao ritmo de 
inovação tecnológica (TERRA; PELAEZ, 2008). 

Na Tabela 11 está indicada a participação relativa no mercado de agrotóxicos 
brasileiro de produtos patenteados e com patentes vencidas, participação esta expressa por 
meio de valor das vendas, em bilhões de dólares, e de quantidade, em toneladas. Os dados 
apresentados são de 2006.  
Tabela 11: Participação relativa no mercado brasileiro de agrotóxicos patenteados e não 
patenteados 

PRODUTO FORMULADO  VALOR DAS VENDAS TONELADAS US$ BILHÃO (%) QUANTIDADE (%) 
Patente vencida 2.124 54,19% 210.572 88,21% Patenteado 1.795 45,81% 28.144 11,79% 

Fonte: Sindag apud Terra; Pelaez (2008), modificada 
Observando a tabela, nota-se que o valor das vendas para os agrotóxicos cujas 

patentes foram expiradas é de 54,19%, enquanto o valor de vendas dos patenteados é de 
45,81%, o que indica um alto valor agregado dos segundos em relação aos primeiros 
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Tal estatística evidencia a existência de um quase monopólio de produção dos 
produtos patenteados, como também a importância da comercialização de produtos de patente 
vencida (esses últimos representavam, em 2007, quase 90% do mercado de ingrediente ativo).

O término do período de proteção de uma invenção relacionada a defensivos 
agrícolas, ou seja, o vencimento de uma patente resulta em crescimento no mercado de 
genéricos, impactando o volume e o preço, o que afeta a dinâmica do mercado de agrotóxicos. 
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mundo, enquanto os patenteados, entre 20 e 25%. Além disso, a figura indica que, entre 2007 
e 2012, o crescimento médio por ano dos produtos genéricos foi de 5,2% e dos patenteados de 
2,3% e os produtos “off-patent” (aqueles cujas patentes já estão vencidas, entretanto o 
desenvolvedor da molécula ainda domina o mercado) obteve uma redução de 0,7%. O preço 
mais baixo dos produtos genéricos é uma causa para a crescente participação deste no 
mercado (BAIN & COMPANY, 2014). 

Figura 16: Evolução das fatias de mercado de produtos genéricos e patenteados 

 
Fonte: Bain & Company (2014) 

Verifica-se que alguns agrotóxicos, cujas patentes foram vencidas, continuam sendo 
fabricados apenas pelo requerente da patente expirada, o que indica que o acesso à tecnologia 
de síntese para novos interessados é difícil. Desse modo, a produção dos agrotóxicos continua 
limitada àqueles que detêm a tecnologia e, como alternativa, os novos entrantes buscam 
formar alianças estratégicas. 

Na Figura 17, a seguir, está expressa uma visão consolidada dos cinco líderes 
mundiais que atuam no Brasil no mercado de agroquímicos e duas empresas nacionais 
(Nortox e Ouro fino), contendo informação acerca do tipo de licença principal (“patenteados” 
ou “genéricos”). Observa-se que a receita das empresas nacionais, com agrotóxicos, no país é 
bastante inferior em relação às outras (BAIN & COMPANY, 2014). 
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Figura 17: visão consolidada de empresas atuantes no Brasil 

 
Fonte: Bain& Company (2014) 

3.3) O surgimento e permanência das principais indústrias ao longo do tempo 

O mercado mundial de agrotóxicos é constituído por grandes grupos empresariais, e 
suas principais empresas integradas, surgidos em decorrência das mudanças significativas, 
com fusões e aquisições, ocorridas nas esteiras das transformações mundiais a partir do final 
da década de 1980 e início da década de 1990. 

Em 1988 a Novartis se formou após a fusão da Ciba-Geigy, então líder do 
faturamento mundial nesse ano, com a Sandoz. Em 1989, a Dow-Elanco foi formada, através 
de uma joint-venture entre a Dow Chemical e a Eli Lilly. A Zeneca originou-se após o 
desmembramento da ICI em 1993. Em 1998, a Aventis Life-Science foi criada a partir da 
união da Hoescth – Schering com a Rhône-Poulenc. Em 1999 ocorreram dois processos 
importantes: a Dow-Elanco se funde com a Union Carbide e a Astra/Zeneca se funde com a 
Novartis originando o grupo Syngenta. E, finalmente, em 2001, a Union Carbide adquiriu a 
Rhom and Haas e a BASF, a Cianamid. A Figura 18 demonstra a situação explicada. 

 



 

52  

Figura 18: Principais processos de fusões, aquisições e joint-ventures no mercado 
mundial de agrotóxicos, 1989/2001 

 
Fonte: Martinelli (2003) 

Esses processos de fusões e aquisições promoveram uma expressiva concentração no 
mercado de agrotóxicos. Segundo Martinelli (2003), o market share, ou seja, o grau de 
participação de uma empresa no mercado em termos de venda do seu produto, das duas 
maiores empresas em 1990, foi de 25,16%, das quatro maiores 45,94%, e das oito maiores 
76,5%. Em 2000, as duas maiores empresas detiveram 34,35% do faturamento do mercado 
mundial, enquanto que as quatro 59,5% e as oito maiores 87,56%. 

O mercado brasileiro acompanhou esse processo de concentração mundial e a Tabela 
12 demonstra essa concentração ao longo da década de 1990, uma vez que neste período duas 
mudanças significativas ocorreram e contribuíram para tal acontecimento: o aumento das 
privatizações no setor e a abertura do mercado para o capital estrangeiro. 
Tabela 12: Market Share do faturamento das oito maiores empresas do mercado 
brasileiro de agrotóxicos, 1990/1999 

 

Fonte: Elaborado por Pelaez (2008), baseado em Silveira (1993), Martins (2000) e Martinelli (2003) 
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Prosseguindo a análise ao longo dos anos, o período de 2000/2010 foi marcado pelo 
estabelecimento das principais empresas como controladoras desse mercado mundial. Em 
2008, por exemplo, as 10 maiores empresas detinham 89% de toda venda mundial de 
agrotóxicos. Além disso, houve um aumento de 289% na venda de pesticidas entre 2000 e 
2010, atingindo um total de US$47.601 bilhões em 2010 (ROJAS, 2012). 

Segundo dados de Pelaez (2010), as seis maiores empresas - Basf, Bayer, Dow, 
Dupont, Monsanto e Syngenta – controlavam 66% do mercado mundial em 2010. No Brasil, 
o mercado de agrotóxicos movimentou US$7,3 bilhões e as dez maiores empresas foram 
responsáveis por 75% da venda nacional de agrotóxicos. 

A Tabela 13 demonstra a situação mundial da concentração do mercado de 
agrotóxicos no ano de 2010. 
Tabela 13:Vendas Mundiais de Defensivos Agrícolas em 2010 

 
Fonte: Agrow (2011) 
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Vale ressaltar, nesse contexto, a atuação da empresa Syngenta, líder no setor de 
agronegócios mundiais. Em 2015, ela completou 15 anos de existência no Brasil e no mundo, 
estando presente em 90 países, contando com 113 unidades, 28.149 colaboradores e 139 sites 
de Pesquisa e Desenvolvimento. Além disso, a Syngenta investe cerca de US$ 1 bilhão por 
ano no desenvolvimento de soluções inovadoras para a agricultura. 

3.3.1) O Brasil e o mercado mundial no período de 2000-2010 

Como dito, para o Brasil, esse período também foi de extrema importância. 
Conhecida no mundo como uma das regiões agrícolas mais produtivas, o Brasil é 
caracterizado por seus elevados volumes de vendas no mercado de pesticidas e pelo seu difícil 
acesso de mercado devido à existência de uma legislação muito complexa de regulamentação 
e custos elevados. Assim, de acordo com Rojas (2016) e, baseado nos estudos de McDougall, 
entre 2004 e 2009 o Brasil foi segundo maior mercado a crescer no mundo, sendo esse 
crescimento maior até mesmo que a média mundial, como demonstrado na Figura 19. 

Figura 19: Taxa de crescimento do mercado de pesticidas mundial e do Brasil no 
período de 2000 a 2010 (base em 2000) 

 
Fonte: Campanha Nacional contra o Uso de Agrotóxicos e pela Vida (2012) 
Nota: As vendas de agrotóxicos no mundo cresceram 96,7% entre 2000 e 2010, e no Brasil esse crescimento foi 
de 189,6%. 
 

A grande relevância do mercado brasileiro de agrotóxicos pode ser explicada por 
diversos fatores. Primeiramente, o clima tropical do país, que apresenta enormes variações de 
temperatura ao longo do ano, dificulta e muito a prevenção das pragas, ao mesmo tempo que 
favorece uma maior proliferação e variação destas. Por outro lado, ao se observar o resto do 
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mundo, constata-se que a presença do clima temperado nas regiões de plantio torna o controle 
da praga muito mais simples. Além disso, o mix de culturas, o número de safras por ano, a 
extensão de área plantada (equivalente a 5% da área mundial), o volume de defensivos 
utilizados por área plantada (por exemplo, o Brasil utiliza 2 e 3 vezes mais que os demais 
países para plantação de soja e cana, respectivamente) e, muitas vezes, o mal-uso do produto 
por parte do agricultor, também explicam essa diferença de consumo de defensivos no país e 
no mundo (Bain & Company, 2014) 

A Figura 20 demonstra a comparação da demanda por agrotóxicos no Brasil e no 
mundo no período de 2006 a 2012 e também os grandes grupos econômicos responsáveis por 
esse mercado em 2012. 

Figura 20: Tamanho do mercado e Market Share mundial e brasileiro em 2012 e 
demanda global e brasileira por agrotóxicos no período de 2006-2012 

 
Nota: Dados sobre o mercado total (produtos técnicos, formulados, genéricos e patenteados) 
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013; SINDAG; Clippings; Análise Bain / Gas Energy 
 

Assim, nesse contexto, de acordo com o Santos (2012), foi em 2011 que o Brasil 
alcançou a posição de maior consumidor mundial de defensivos agrícolas, ultrapassando até 
mesmo os Estados Unidos. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) divulgou um documento 
que informava que entre 2001 e 2008 as vendas de agrotóxicos no Brasil saltaram de US$ 2 
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bilhões para US$ 7 bilhões e em 2011 atingiram o valor de US$8,5 bilhões. A Figura 21 traz 
essa comparação referente ao ano de 2010. 

Figura 21: Estimativas da Participação Mundial do Brasil e dos EUA no Mercado 
Mundial de Agrotóxicos. Produtos Formulados (US$) - 2010 

 
 

 

 

 

 

Fontes: Phillips McDougall/UIPP (2011); Sindag (2011); CropLife (2011) 

É interessante destacar, nesse contexto, que, segundo o Sindicato Nacional da 
Indústria de Produtos pra Defesa Agrícola, apenas 10% das vendas desses produtos agrícolas 
foram financiadas pelo Crédito Rural, sendo 90% financiadas pelas empresas do setor 
(SANTOS, 2012). 

Apesar desse cenário de alta performance dessa indústria no Brasil, o país não 
conseguiu alcançar a independência ou diminuição das importações. Como observado pelos 
autores Martinelli e Waquil (2002), durante o processo de atração de empresas estrangeiras e 
crescimento desse mercado no Brasil, não houve, em contrapartida, um forte investimento na 
área de pesquisa e desenvolvimento de ingredientes ativos (IA). Assim, desde o final dos anos 
1990, o país ficou refém da importação tanto de IA’s como de produtos formulados (PF). Os 
autores ainda acrescentam que, de todas as multinacionais que aqui estabeleceram suas 
plantas de produção, apenas uma investiu em laboratórios para pesquisa. As demais, devido às 
diferentes características ambientais e climáticas presentes no Brasil, construíram apenas 
laboratórios para adaptação de seus produtos à essas novas circunstâncias.  

Nessa mesma linha de raciocínio, Terra (2008) ressalta que desde a década de 1980 o 
Brasil já não possui representatividade na produção de produtos técnicos (PT); já o mercado 
de produtos equivalentes (PTE) vem ganhando cada vez mais expressividade, o que indica a 
possibilidade de aumento na concorrência e consequente diminuição dos preços. 
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3.4) Barreiras e concorrências no mercado de agrotóxicos 

3.4.1) A Concorrência 
No que diz respeito à demanda por agrotóxicos, Martinelli (2003) enumera os fatores 

que a influenciam: 
Pode-se considerar que o comportamento da demanda por defensivos químicos é 
função dos seguintes componentes: da taxa de expansão da área cultivada, e da 
composição em termos de produtos agrícolas; da política agrícola das diversas 
economias, notadamente os instrumentos que permitem o financiamento de insumos 
agrícolas e a fixação dos patamares dos preços mínimos; dos coeficientes técnicos 
de aplicação (quantidade de defensivos por área cultivada e o número de aplicações 
ao longo do ano); da especificidade de uso, que compatibiliza a demanda pela classe 
de uso mais geral de defensivos (inseticidas, fungicidas, herbicidas), com a 
segmentação das diferentes culturas e, mais ainda, das linhas de produtos substitutos 
das diferentes empresas para uma mesma finalidade de uso (Martinelli, 2002, 
p.130). 

Para a oferta do produto químico nesse mercado, muitos são os fatores também que o 
influenciam, mas, [...] “a obtenção do registro de produtos agroquímicos é uma exigência 
necessária e insubstituível para qualquer empresa atuar no mercado, inclusive tendo em vista 
o desenvolvimento de produtos alternativos” (SANTOS, 2012). 

Assim, enquanto por um lado o registro dos agrotóxicos é essencial para o 
estabelecimento de uma firma nesse mercado, Santos (2012) aponta que o agricultor 
diferencia o produto ofertado e faz a sua escolha de acordo com a padronização, o preço, 
eficácia do produto e também da sua necessidade específica. 

Com base nisso, pode-se fazer uma análise a respeito da concorrência no mercado 
dos agrotóxicos. Em relação às empresas integradas, a concorrência se dá, sobretudo, através 
da diferenciação dos produtos. Essa diferenciação muito tem a ver com a eficácia do produto 
(o que vai influenciar na escolha do agricultor) pois em muitas vezes consiste na busca por 
superar a obsolescência dos agrotóxicos, principal problema dos agrotóxicos (Naidin, apud 
TERRA, 2008, p.34). 

O rápido ciclo de vida desses produtos está diretamente relacionado a dois fatores: o 
primeiro é de escala natural, pois o uso intensivo destes tende a gerar resistência nos 
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organismos alvo dessas substâncias, o que reduz a sua eficácia; e o outro diz respeito às 
questões políticas, pois as descobertas sobre os malefícios dos agrotóxicos, ou seja, os 
prejuízos que o uso causa ao meio ambiente e a saúde do ser humano, tem feito com que 
países, principalmente os desenvolvidos, juntamente com os órgãos reguladores, estabeleçam 
quais os produtos que são e que não são permitidos para o uso. 

Diante disso, as empresas integradas buscam cada vez mais se inovar para 
desenvolver novas moléculas capazes de gerar menos resistência aos organismos alvo e 
possuir menor toxicidade (TERRA, 2008). 

Já em relação às empresas especializadas,  
As empresas especializadas baseiam as suas estratégias de concorrência em preços, 
sendo a diferenciação de produtos uma estratégia mais limitada, o que não descarta 
estratégias de concorrência baseadas em serviços diferenciados de distribuição e de 
assistência técnica (SILVEIRA, apud TERRA, 2008, p.34). 

3.4.2) As Barreiras 

Diante das informações até aqui expostas, é possível perceber que esse mercado se 
apresenta como um setor estratégico na economia do país. E então, algumas questões são 
levantadas. Tendo em vista o tamanho desse ramo industrial e as diversas possibilidades de 
áreas de investimento, por que uma quantidade pequena de empresas o domina?  Por que não 
se encontra, com frequência, empresas/marcas novas nesse setor?  

A explicação para esses fatos está nas barreiras existentes à entrada nesse mercado. 
Pelaez, Terra e Silva (2010) apontam que a dificuldade para participação nesse mercado 
consiste, basicamente, na capacidade tecnológica e de investimentos. Além disso, quando se 
distingue as empresas pelo seu porte, dentro da caracterização específica desse mercado 
(integradas e especializadas), as empresas integradas também sofrem uma barreira no que diz 
respeito ao sistema de patenteamento. 

Como as grandes e sólidas empresas estão no mercado há muito tempo, elas possuem 
patentes de muitos de seus produtos, ou seja, a garantia legal de exclusividade de produção e 
comercialização do mesmo. Cria-se, então, um cenário com um ciclo vicioso. Devido à 
exclusividade a elas concedidas, essas empresas conseguem criar estratégias de fidelização do 
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consumidor para com a sua marca comercial, o que gera um lucro ainda maior para as 
mesmas. Com esse lucro obtido, é possível investir em atividades de P&D para criação de 
novos compostos, que são também patenteados, e assim um novo ciclo se inicia. 
Patenteamento, fidelização, lucros exorbitantes, investimento em pesquisa, novos compostos, 
e por aí vai. Logo, desenvolvimento de novos produtos em um ritmo maior que o de entrada 
de novas empresas, é o principal fator que estabelece as barreiras à entrada nesse mercado 
(Naidin, apud PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010, p.32). 

É oportuno ressaltar, nesse contexto, o custo para criação de um novo produto. 
Segundo dados da Bayer, em 15 anos o custo para criação e desenvolvimento de novos 
compostos aumentou cerca de 4 vezes, passando de US$ 60 milhões para US$ 250 milhões 
em 2005 (Short², apud PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010, p.32). Com isso, pode-se entender 
porque esse mercado é tão concentrado, tendo em vista os elevados valores necessários que 
requer o início do funcionamento de uma empresa, ou seja, a criação de um produto. Só as 
grandes e sólidas indústrias estabelecidas dispõe disso. 

Ao falar das empresas especializadas, as barreiras à entrada no mercado são ainda 
maiores. São elas: 

i. A limitação por parte das empresas integradas ao acesso às fontes de matéria-
prima, impedindo que as especializadas tenham a possibilidade de produzir e/ou diversificar 
seus produtos (Frenkel & Silveira, apud PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010, p.32). A Lei 
10.603/2002 garante, por exemplo, o sigilo das informações patenteadas por longos 10 anos; 

ii. A baixa capacidade financeira dessas empresas, visto que elas são, em sua 
grande maioria, empresas de pequeno e médio porte. Essa situação impede o investimento em 
P&D e em produtos patenteados, colocando-as em desvantagem frente as integradas, cujo a 
maior parte de seus lucros vem da venda de seus produtos patenteados (Martinelli, apud 
PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010, p.32); 

iii. O fato de não trabalharem com produtos patenteados também gera um novo 
tipo de barreira: a dificuldade de promoção e distribuição de seus produtos no mercado.  A 
falta de fidelização dos consumidores às suas marcas comerciais e o fato de produzirem uma 
quantidade muito menor de produtos (o que aumenta o seu custo de distribuição), explicam 
esse tipo de barreira (Velasco & Capanema, apud PELAEZ; TERRA; SILVA 2010, p.32); 
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iv. O financiamento ao produtor rural da compra de agrotóxicos oferecido pelas 
grandes empresas, substituindo o crédito rural concedido pelo governo. (Defesa Agrícola 
2006b, apud PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010, p. 33). A título de exemplo, segundo Sindag 
(2007), em 2006 o valor do financiamento das vendas de agrotóxicos pela indústria era de 
90% do total, R$7,6 bilhões, valor equivalente à participação das grandes empresas nesse 
mercado. Esse tipo de barreira é ilustrado na declaração conjunta das três associações de 
classe da indústria de agrotóxicos: 

A falta de recursos do Governo limitou, em 2004, a apenas 12,5%, as vendas de 
produtos fitossanitários com recursos do Crédito Rural. Assim, a grande maioria das 
vendas é financiada com recursos próprios da indústria, com prazos longos de em 
média 250 dias, o chamado Prazo Safra, impactando diretamente o fluxo de caixa e 
o risco assumido pelas empresas. Em 2004, a indústria financiou 60% de suas 
vendas com este prazo médio assumindo o risco cambial além de dar o aval para a 
operação financeira. Esse financiamento é ímpar no mundo. Os outros países 
praticam vendas à vista ou com financiamentos de curto prazo (ANDEF, 2005).  

v. As regulamentações existentes no mercado de agrotóxicos. Os elevados custos 
existentes no Brasil para registro de novas substâncias para comercialização é mais um fator 
que afasta as pequenas empresas desse ramo. Junto disso existe também a falta de segurança a 
respeito da toxicidade existente nesses compostos, visto que a insuficiência de recursos para o 
investimento em tecnologia e o consequente controle de qualidade possibilita a passagem de 
produtos com impurezas para o mercado, o que pode gerar custos adicionais à empresa, 
devido aos prejuízos causados ao meio ambiente, à saúde humana e à produtividade da cultura 
(SILVA apud PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010, p.33). 

Dito isso, é possível concluir que a própria dinâmica do mercado gera as barreiras 
existentes nele. Além disso, uma característica muito importante desse mercado é o fato de 
existir uma grande diferenciação dos produtos pois, do ponto de vista químico, uma mesma 
molécula, que compõe os ingredientes de um princípio ativo, por exemplo, pode gerar 
diversos tipos de produtos (o que é coerente com a grande quantidade de pragas existentes) e 
assim aumentar ainda mais o lucro de uma empresa. Essa característica comprova mais uma 
vez como é relevante o investimento em P&D, tornando este um elemento chave para a 
competição e para os graus de barreira existentes nesse mercado (FRENKEL & SILVEIRA 
apud MARTINELLI, 2002, p.128). 
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3.5) Situação atual e perspectiva futura 

Antes de se fazer a abordagem sobre as perspectivas para o futuro e a atual situação 
desse mercado, é interessante analisar quais os fatores que afetam, positiva ou negativamente, 
o crescimento mundial do mesmo. 

Segundo Rojas (2016),o primeiro fator é a pressão que existe sobre o aumento de 
recursos alimentares. Tal aumento deve-se, principalmente, aos seguintes motivos: espera-se 
que até 2050 a população mundial atinja o valor de 9 bilhões; há, cada vez mais, uma 
diminuição de terras aráveis (a UN estima que 25% da produção de comida seja perdida até 
2050, devido à falta de terras); as mudanças no clima; a escassez de água; o aumento da 
demanda dos asiáticos pela dieta ocidental, ou seja, rica em grãos, vegetais, frutas e carnes; e, 
por fim, o aumento do uso de grãos, sojas e cana de açúcar para o biodiesel.  

Um segundo fator é um aumento contínuo dos custos com P&D, ou seja, dos gastos 
com pesquisa e desenvolvimento, devido a rigor das regulações e a complexidade cada vez 
maior dos produtos. Esse aumento já foi percebido nos últimos anos, por exemplo. No 
período de 1995 a 2008 os custos de descoberta e desenvolvimento de um produto 
aumentaram em 21,1%, ou seja, de US $ 152 milhões para US $ 256 milhões. O maior 
aumento, entretanto, foi notado nos custos dos testes de campo. Este registrou um crescimento 
de 116% nesse mesmo período, atingindo a marca de US$54 milhões em 2008 (ROJAS, 
2016). 

O aumento dos requisitos de dados para órgãos reguladores e a mudança nos 
procedimentos de registro, tanto na UE quanto nos EUA, geraram um aumento no tempo 
médio de espera entre a primeira síntese de uma nova molécula de proteção das culturas e sua 
efetiva introdução comercial. Como consequência disso, muitos registros antigos foram 
retirados, devido ao seu alto custo de manutenção e, assim, lacunas de tratamento acabaram 
sendo criadas.  Segundo a Diretiva 91/414/CEE do Conselho da Europa, 75% de ingredientes 
ativos foram retirados do mercado em 2008 e, das 268 substâncias restantes, 210 ainda estão 
aguardando aprovação. 
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3.5.1) Situação atual 
Recentemente, o SINDIVEG confirmou a diminuição da venda de defensivos 

agrícolas em 2015 no Brasil, pondo fim a um período de 5 anos de crescimento ininterruptos. 
Constatou-se uma redução de 21,56% em relação a 2014, totalizando uma venda de US$ 9,6 
bilhões, segundo o balanço oficial anual do setor. Além disso, a queda do setor no Brasil 
refletiu diretamente no mercado global, atingindo um total de US$54,6 bilhões nesse ano 
(SINDIVEG, 2016a). 

Assim, no Brasil, a desvalorização do Real, o contrabando em níveis elevados e a 
dificuldade de obtenção, por parte dos agricultores, de linhas de crédito rural foram fatores 
que contribuíram diretamente para esse cenário. “A questão do crédito e a inadimplência no 
campo preocupa o setor significativamente. Por conta dessa condição, a indústria acaba 
financiando quase 70% das vendas aos agricultores”, comenta Silvia Fagnani, vice-presidente 
executiva do SINDIVEG (SINDIVEG, 2016a). 

O contrabando, como citado, também se apresenta como um grande problema a ser 
contornado no Brasil, visto que, segundo estudos atuais, pode atingir até 20% das vendas de 
pesticidas no Brasil. Como um exemplo desse comércio ilegal, em 2014 o Paraguai importou 
Benzoato de Emamectina, inseticida registrado em caráter emergencial para combate à praga 
Helicoverpa armigera, em um valor de US$ 110 milhões além da sua necessidade para 
abastecimento interno. Especula-se que esse excedente foi destinado ao mercado brasileiro 
informalmente (SINDIVEG, 2016a). 

Sobre essa situação, Silvia Fagnani também comenta: 
A ilegalidade no mercado é um grande problema do setor, não somente pelas 
questões econômicas impactadas pela atividade irregular, mas, sobretudo, pela 
questão de segurança alimentar da população e risco de contaminação do meio 
ambiente. Desconhecemos a segurança desses produtos no campo, e por 
consequência, na mesa da população, uma vez que não passam pelo crivo das 
autoridades regulatórias (PORTELA; TOURINHO, 2016a). 

Sendo assim, como consequência desse contexto, os inseticidas, apesar de 
continuarem sendo a classe mais comercializada (devido ao aumento do número de pragas), 
apresentaram uma queda percentual de 35,2% nas vendas e a Tabela 14 demonstra as vendas 
de defensivos agrícolas por classe, em 2015. 
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Tabela 14: Vendas de defensivos agrícolas por classe, 2011-2015 

Classe Valor em US$ milhões Variação Percentual 
2011 2012 2013 2014 2015 15/11 15/12 15/13 15/14 

Inseticidas 2.945 3.607 4.554 4.893 3.171 7,67 -12,09 -30,37 -35,19 
Herbicidas 2.743 3.135 3.739 3.903 3.086 12,50 -1,56 -17,46 -20,93 

Outros 375 398 450 429 347 -7,47 -12,81 -22,89 -19,11 
Acaricidas 110 101 119 117 103 -6,36 1,98 -13,45 -11,97 
Fungicidas 2.315 2.469 2.592 2.907 2.901 25,31 17,50 11,92 -0,21 

Total 8.488 9.710 11.454 12.249 9.608 13,20 -1,05 -16,12 -21,56 
Fonte: Sindiveg (2016a) 

Em relação às vendas de agrotóxicos nos estados, o Mato Grosso permanece na 
liderança, seguido por São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, conforme a Figura 22 abaixo. 

Figura 22: Venda de agrotóxicos nos principais estados, 2015 

 
Fonte: Sindiveg (2016a) 

No que diz respeito às importações de defensivos agrícolas no Brasil,houve uma 
queda de 6,10% em 2015, em relação a 2014, sendo influenciadas também pela 
comercialização ilegal desses produtos. Os herbicidas continuam sendo a classe mais 
importada no Brasil, representando 60% dessas importações (sendo o glifosato o responsável 
por 45% das importações dessa classe, visto que é usado nas culturas de soja, milho e 
algodão), enquanto que os inseticidas representam 23% dessas, também apresentando uma 
queda de 28,53% no volume importado em relação a 2015. A importação de fungicidas 
cresceu 2,36% e a de acaricidas foi a que teve maior percentual de crescimento (13,28%), pois 
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foi influenciada pelo aumento da doença “leprose dos citrus” e pela recuperação do setor da 
citricultura, devido à mudança de câmbio (SINDIVEG, 2016b). 

Do total importado, a China permaneceu como a principal fonte dessas importações 
(24,50%), seguida pelos Estados Unidos (23,08%), Argentina (7,90%), Índia (4,28%), 
Inglaterra (5,77%), Suíça (2,75%) e Israel (4,36%), conforme a Figura 23. 

Figura 23: Maiores fornecedores de defensivos agrícolas para o Brasil, 2015 

 
Fonte: Sindiveg (2016b) 

Em suma, em relação a 2015, segundo dados do SINDIVEG e da Consultoria 
Internacional Phillips McDougall, as vendas dos agrotóxicos em 2015 no Brasil foram 
equivalentes a 18,5% das vendas mundiais, enquanto que a América Latina ficou responsável 
por 28% desse mercado. Além disso, o volume desse consumo no Brasil em 2015 foi de 887,6 
mil toneladas, mas, sabe-se que apenas 44,5% dos produtos comercializados são os 
ingredientes ativo. Diante disso, José Otávio Menten (2016) afirma que a quantidade de 
ingredientes ativos vendidos em 2015 foi de 395,6 mil toneladas e ressalta:  

Há várias maneiras de se expressar o consumo dos produtos fitossanitários. 
Simplesmente o total consumido, ou mesmo o total por hectare cultivado não é a 
mais correta. Basta lembrar que, enquanto o crescimento do uso de defensivos no 
Brasil foi de 14% nos últimos cinco anos, a produção de grãos aumentou 40% no 
mesmo período. Ou seja, menor quantidade utilizada por tonelada de grãos. Ou 
ainda, estamos fazendo melhor a cada ano. Considerando apenas a área de grãos, 
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café, cana, frutas e hortaliças, que consomem 96,8% dos defensivos, o consumo foi 
de 4,99 kg i.a./ha. Entretanto, considerando as áreas com florestas plantadas e 
pastagens cultivadas, o consumo foi de 2,3 kg de i.a./ha. Os dados disponíveis de 
consumo de produtos fitossanitários no mundo mostram valores bastante variáveis, 
em kg de i. a./ha: Holanda, 20,8; Japão, 17,5; Bélgica, 12,0; Franca, 6,0; Inglaterra, 
5,8 (MENTEN, 2016). 

3.5.2) Perspectiva futura 

Apesar de haver fatores contrários ao seu crescimento (como o aumento do custo, 
citado acima), o mercado de agrotóxicos continua se apresentando de forma promissora. De 
acordo com o estudo Global crop protection Pesticides Market - Growth, Trends and 
Forecasts (2015-2020),é possível chegar a Tabela 15, contendo comparações de dados atuais e 
perspectivas futuras: 
Tabela 15: Dados atuais e perspectivas futuras do mercado mundial de agrotóxicos 

Ano Volume(ton) Valor de mercado 
global (US$) 

2014 2,3 milhões 54,8 bilhões 
2015 - 58,46 bilhões 
2017 - 68,5 bilhões 
2020 3,4 milhões 81,8 bilhões 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em Research and Markets (2015) e Kleffmann Group (2016) 

Assim, segundo o estudo citado, projeta-se que o mercado global de agrotóxicos irá 
atingir 3,4 milhões de toneladas em 2020, com uma taxa composta de crescimento anual 
(CAGR) de volume sendo de 6,2%, entre 2015 e 2020. Já o valor do mercado global desses 
produtos que foi de US$ 54,8 bilhões em 2014, está projetado para atingir US$ 81,8 bilhões 
em 200, podendo registrar um CAGR de 6,95% entre 2015 e 2020. 

Vale lembrar que esse crescimento é estimulado principalmente pelo aumento da 
população mundial, que influencia diretamente na demanda por alimentos e aumenta a 
demanda nos três segmentos do mercado: agricultura, comercial e consumidor. Segundo 
Research and Markets (2015), os países em desenvolvimento na América do Sul (Brasil e 
Argentina, principalmente) e a Ásia, serão os que mais crescerão em termos de vendas de 
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agrotóxicos, seguido dos mercados maduros da União Europeia e Estados Unidos (SNA, 
2015). 

Apesar de ser o maior mercado para os pesticidas, o crescimento da demanda na 
América do Norte é provável que seja o mais lento, enquanto a Ásia-Pacífico é 
esperado para emergir como o mercado que mais cresce. De acordo com estimativas, 
a demanda americana por produtos formulados de pesticidas deverá crescer 2,6% ao 
ano, atingindo US$ 12,1 bilhões de 2016. [...] Durante o mesmo período, a procura 
de ingredientes ativos vai aumentar em 1,4% ao ano, ou seja, 945 milhões de libras, 
avaliados em US$ 4.8 bilhões. A receita do mercado de pesticidas (coletivo) de 
Índia, China e Japão deve chegar a US$ 16.2 bilhões até 2016, crescendo a uma 
CAGR de 6,8% entre 2011-2016. Assim, Japão é esperado para ser o segundo maior 
mercado de pesticidas depois da China em 2016 (SNA, 2015).  

Essa tendência de crescimento da China já pode ser observada. Em fevereiro de 
2016, a Syngenta (Suíça), líder do mercado de agroquímicos e sementes, foi adquirida pela 
chinesa ChemChina, mesmo com a Monsanto (EUA) negociando ela desde maio de 2015. A 
Syngenta é líder no campo da pesquisa genética e biotecnológica, e possui um dos maiores 
registros de sementes da indústria, totalizando 6800 variedades, o que justifica o interesse 
desse país pela empresa. WeiRuan, economista do Instituto de Pesquisa Norinchukin de 
Tóquio, comenta: 

A China está interessada no desenvolvimento dos organismos geneticamente 
modificados e especialmente das sementes modificadas, que permitem a redução do 
uso de produtos químicos e fertilizantes. A biotecnologia vai ajudar a impulsionar a 
produção agrícola na China e permitir que os produtores possam responder à 
crescente demanda doméstica (EL PAÍS, 2016).  

Esse fato, por sua vez, é também um exemplo de uma atual preocupação, que tende a 
crescer muito no futuro. Segundo a Reserach and Markets (2015), autoridades reguladoras, 
como a EPA (Agência de Proteção Ambiental) tem contribuído com leis para minimizar os 
danos ambientais e ao mesmo tempo conscientizar a população acerca do consumo de 
agrotóxicos, o que tem gerado uma tendência de diminuição do crescimento das vendas de 
pesticidas sintéticos (SNA, 2015). 

Nesse contexto, os países têm visto no desenvolvimento dos biopesticidas uma 
possibilidade de utilizar produtos com baixa toxicidade em suas plantações. Além disso, eles 
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apresentam maior segurança e eficácia no controle de pragas. A EPA define esses produtos 
como: 

Biopesticidas são substâncias de ocorrência natural (pesticidas bioquímicos) que 
controlam pragas, micro-organismos que controlam pragas (pesticidas microbianos), 
e substâncias com ação pesticida produzidas por plantas contendo material genético 
adicionado (incluído em culturas geneticamente modificadas) (EPA, 2016).  

Assim, apesar das vantagens relacionadas a sua elevada especificidade, existem 
alguns pontos que os colocam em desvantagem no mercado, tais como: os biopesticidas 
requerem uma identificação precisa do agente patogênico/peste o que, muitas vezes, pode 
significar a necessidade de usar uma maior quantidade destes, a sua eficácia pode variar com 
fatores bióticos e abióticos, como temperatura e pH, e a sua distribuição é irregular no 
mercado (COUTINHO et al., 2010). 

Logo, no Brasil, segundo Santos (2015), os biopesticidas representam apenas 1 a 2% 
do total de produtos utilizados no combate a pragas e doenças nas lavouras. Segundo ele, a 
tendência é que até 2020 estes representem 10% do mercado nacional de defensivos agrícolas, 
e até 2022 atinjam o valor de US$ 6,1 bilhões no mercado mundial, atingindo 20% do total 
desse mercado. 
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CAPÍTULO IV – IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, AMBIENTAIS E NA SAÚDE 
DOS PESTICIDAS 

A indústria química é uma das principais responsáveis pela criação e 
desenvolvimento de novos produtos que facilitam e otimizam a vida do ser humano. No 
entanto, nem sempre essas criações são capazes de prever e medir as consequências do uso 
destes, principalmente a longo prazo. Os agrotóxicos são um exemplo desses produtos.  

Criados com o intuito de proteger as culturas agrícolas das pragas, ervas daninhas e 
doenças, e assim, aumentar a produtividade, cada vez mais tem-se constatado os riscos que os 
pesticidas oferecem à saúde humana e ao meio ambiente. Sendo assim, apesar de atingir o 
objetivo para o qual foram criados e trazer benefícios para a sociedade - como a maior 
disponibilidade de alimentos -, os agrotóxicos, quando usados em grande quantidade, de 
forma frequente e, muitas vezes, incorreta, oferecem sérios riscos de contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas, do ar, dos solos agrícolas e dos alimentos. Como consequência 
disso, os organismos terrestres e aquáticos também são contaminados, assim como os seres 
humanos, nos quais a intoxicação pode ocorrer de forma indireta, pelo consumo de água e 
alimentos contaminados, e direta, que é o caso de trabalhadores e produtores rurais (SOARES 
& PORTO, 2006). 

A Figura 24 apresenta um esquema com os impactos dos agrotóxicos sobre o meio 
ambiente e a saúde humana. 

Figura 24: Fluxograma dos principais impactos do uso de agrotóxicos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Soares & Porto (2006). 
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Diante desse contexto, será feita uma análise dos diversos impactos que o uso 
indiscriminado desses produtos pode trazer à sociedade e ao meio ambiente. 

4.1) Impactos ambientais 

“O laço essencial que nos une é que todos habitamos este pequeno 
planeta. Todos respiramos o mesmo ar. Todos nos preocupamos 

com o futuro dos nossos filhos. E todos somos mortais.” 
John Kennedy 

 
Muito se comenta a respeito do impacto ambiental de diversos fatores no meio 

ambiente. Mas, por que essa preocupação é tão importante? Em que afeta a vida dos seres 
humanos? 

A resposta a essas perguntas pode ser encontrada através do conceito de meio 
ambiente. A Lei 6.968/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e no Artigo 3o, 
inciso I, é possível achar essa definição: 

Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas (Presidência da República, 1981). 

 
Além disso, é possível obter a definição desse termo através do dicionário de 

ecologia e ciências ambientais:  
O meio ambiente é a soma total das condições externas circundantes no interior das 
quais um organismo, uma condição, uma comunidade ou um objeto existe. O meio 
ambiente não é um termo exclusivo; os organismos podem ser parte do ambiente de 
outro organismo (ART, 1998, apud DULLEY, 2004). 

Figueiredo & Guarim Neto (2009), por sua vez, afirmam que, para compreender a 
complexa relação natureza-ser humano, é interessante extrapolar o conceito tradicional de 
meio ambiente. Assim, pode-se dizer que o ambiente é um sistema de relações entre o ser 
humano e o meio, ou seja, entre sujeitos e objetos. Logo, na mesma linha de raciocínio, o 
meio ambiente possui dependência com um sistema de crenças, valores e culturas e também 
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da interação entre os sujeitos (indivíduos, grupos, sociedade) e os objetos (fauna, flora, solo, 
água, ar etc) (SÁNCHEZ, 2006, apud FIGUEIREDO & GUARIM NETO, 2009, p.14). 

Assim, é possível chegar a um conceito de meio ambiente, contendo as percepções 
ambientais da sociedade, onde os elementos sociais e naturais estão interligados em relações 
dinâmicas e dependentes, devido a um processo histórico e cultural de transformação do meio 
natural e construído (FIGUEIREDO & GUARIM NETO, 2009). 

A partir dessas definições, pode-se entender porque o uso de produtos que podem 
degradar o meio ambiente tem graves consequências (muitas delas irreversíveis), diretamente 
relacionadas a vida do ser humano. 

A Revolução Verde no século XX que foi marcada pelo aumento expressivo da 
produção agrícola através da modernização, veio acompanhado do excesso da importância 
dada ao uso de agrotóxicos, mas com pouca preocupação com as técnicas de aplicação 
empregadas, com os possíveis impactos dos mesmos na saúde dos agricultores e da população 
e com a contaminação do meio ambiente (CUNHA, 2008, apud BORSOI et al., 2014).  

No meio ambiente, o destino dos agrotóxicos é influenciado por diversos fatores, 
entre eles: as propriedades físico-químicas do produto em questão, a quantidade e a 
regularidade do uso, a forma como é aplicado, as condições meteorológicas e características 
bióticas e abióticas do ambiente estudado.  

Em relação às características propriamente dita dos pesticidas, as mais comumente 
utilizadas para medir a taxa com que estes se distribuem no meio ambiente após a sua 
aplicação, são, principalmente: a solubilidade em água, a tendência de se absorver no solo e o 
tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que o produto permanece no meio ambiente. Nesse 
contexto, os compostos com alta solubilidade em água, baixa absorção no solo e um grande 
tempo de meia-vida, são os que têm maior potencial de contaminarem as águas 
(GAVRILESCU, 2005).  

Sendo assim, não é possível determinar um modelo padrão para o comportamento 
dos agrotóxicos e a sua interação com o meio ambiente, mas, segundo Gavrilescu (2005), é 
possível conhecer os processos que regem o comportamento e o destino dos agrotóxicos, tanto 
no solo quanto nas superfícies das águas ou nas águas submersas, e estes podem ser 
classificados em três tipos: os processos de transporte, de transferência e de transformação. 
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Os processos de transporte são aqueles responsáveis pela movimentação do pesticida 
do seu ponto de aplicação para o ambiente.  

Nesse contexto, vale ressaltar um processo que atinge diversos produtos e que 
contribui para o início das perdas de material e consequente aumento dos impactos: a 
volatilização. Segundo Gavrilescu (2005), a volatilização é a principal forma de 
movimentação do produto a partir do seu ponto de aplicação (ou seja, do solo e/ou superfície 
das plantas) para a atmosfera. Uma vez estabelecido na atmosfera, o pesticida poderá ser 
transportado a longas distâncias, e por meio da deposição seca (vento) e/ou por deposição 
úmida (chuva, neve, orvalho, neblina), contaminar o meio ambiente (solo e/ou água) e 
organismos não alvo.  

O transporte dos agrotóxicos também pode ser influenciado pela composição das 
populações de microrganismos presentes no solo, propriedades físicas e composição química 
do solo, presença ou ausência de plantas, localização da área na topografia e práticas de 
manejo do solo. Ademais, o movimento dos agroquímicos também é afetado pela quantidade 
de água que escoa na superfície e no perfil do solo (SPADOTTO, 2004). 

Os processos de transferência são aqueles que controlam o movimento dos pesticidas 
através dos compartimentos ambientais, tais como a água (na superfície e submersa), o solo e 
a biota (conjunto de todos os seres vivos). Tais processos se vinculam, basicamente, à 
mobilidade dos produtos de um ambiente a outro. Adsorção/dessorção, escoamento, lixiviação 
e absorção são alguns exemplos de processos de transferência. 

Um pesticida deve se mover até atingir as sementes que vão germinar, o que ajuda no 
controle das pragas. Mas, esse mesmo movimento pode ocorrer do solo para a água em 
superfície e/ou no subsolo, o que pode causar doenças a outras espécies, inclusive o ser 
humano (GAVRILESCU, 2005). 

Logo, uma vez no solo, os agrotóxicos podem seguir uma das vias: se moverem 
através do solo com água, fixarem-se às partículas do solo ou serem metabolizados por 
organismos e/ou enzimas livres. Os solos arenosos, por exemplo, comportam-se de forma 
oposta aos solos que possuem elevada quantidade de argila e matéria orgânica. Este, ao 
contrário do primeiro, possui uma grande diversidade de população de organismos para 
metabolizar os pesticidas e a água movimenta-se de forma lenta através dele, o que permite 
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uma fácil fixação dos pesticidas (GAVRILESCU, 2005). Nos solos arenosos, que possuem 
maior porosidade e permeabilidade, os agrotóxicos são facilmente mobilizados pela água. 

Já os processos de transformação, por sua vez, referem-se aos processos químicos e 
biológicos que modificam a estrutura do pesticida ou o degradam completamente. Isso ocorre 
pois tanto o comportamento a curto prazo dos agrotóxicos, quanto o seu destino a longo prazo 
são influenciados pelas suas propriedades físicas, químicas e biológicas e pelas condições do 
meio ambiente (GAVRILESCU, 2005). 

Assim, os principais processos de transformação são: i. a degradação microbiana 
(biodegradação), que é resultado do metabolismo dos pesticidas e também é a principal fonte 
de deposição dos pesticidas no solo; ii. a degradação química, que tem relação com o valor do 
pH e ocorre através de diferentes reações (incluindo hidrólises, reações de óxido-redução e 
ionizações); e iii. a fotodegradação, que consiste na quebra dos pesticidas pela luz do sol, e 
pode ocorrer nas folhagens, na superfície do solo e no ar (GAVRILESCU, 2005). 

Os processos de transformação levam à degradação dos pesticidas. Com este fim, na 
formulação e produção dos pesticidas, são adotadas estratégias de tratamento de modo que 
seja maximizada a degradação e, assim, os resíduos de pesticidas sejam liberados ao meio 
ambiente de forma inofensiva. No entanto, segundo Gavrilescu (2005), ocorre que além de 
alguns componentes não serem degradáveis, mesmo aqueles que são resultantes das 
degradações também podem ser poluentes, o que agrava ainda mais esse cenário de poluição. 

A Figura 25 apresenta os processos acima descritos. 
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Figura 25: Representação dos processos que podem ocorrer com uma molécula de 
agrotóxico a partir do momento em que é adicionada ao sistema solo 

 
Fonte: Steffen;Steffen; Antoniolli (2011) 

4.1.1) No solo e na água 
Para dar início a essa análise, é interessante que antes dois termos sejam 

diferenciados: contaminação e poluição. Quando há aumento das concentrações de um 
elemento em relação às suas concentrações naturais, pode-se dizer que o ambiente está 
contaminado. Para ser considerado um ambiente poluído, por sua vez, é necessário que as 
concentrações de determinado composto estejam em níveis tão elevados que afete os 
componentes bióticos do ecossistema, comprometendo a sua funcionalidade e 
sustentabilidade (STEFFEN, STEFFEN, ANTONIOLLI, 2011). 

De acordo com Steffen, Steffen, Antoniolli (2011), moléculas biocidas estão 
presentes na formação dos agrotóxicos, ou seja, substâncias que possuem ação letal sobre 
organismos vivos, tais como: fungicidas, nermaticidas, herbicidas e inseticidas. Muitos desses 
produtos, além de possuírem o princípio ativo, apresentam elementos potencialmente 
poluidores, como metais pesados, surfactantes e emulsificantes. Sobre os impactos disso, os 
autores discorrem: 
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Como o solo reage lentamente às ações dos agentes externos, muitas vezes esconde 
o iminente perigo de substâncias e elementos nocivos que podem, freqüentemente, 
atingir os seres vivos e provocar a poluição das águas de maneira geral (STEFFEN, 
STEFFEN, ANTONIOLLI, 2011, p.15). 

Os mesmos autores enumeram como os agrotóxicos podem ser depositados no solo 
no momento da aplicação. 

1) pela aplicação direta do produto utilizado no controle de insetos, doenças ou 
plantas daninhas; 2) através da utilização de água contaminada para aplicação de 
produtos químicos ao solo; 3) contaminação pelo contato do solo com embalagens 
contaminadas, depositadas indevidamente sem a realização da tríplice lavagem; 4) 
contaminação através da deriva de produtos aplicados sobre as culturas, 
principalmente quando tal aplicação é realizada via pulverização aérea; 5) deposição 
sobre o solo devido à volatilização e posterior precipitação, processo que pode 
ocorrer com algumas classes de herbicidas; e 6) pela contaminação do solo 
proveniente da dessecação de culturas de cobertura e sua posterior incorporação 
(STEFFEN, STEFFEN, ANTONIOLLI, 2011, p.16).  

Nesse cenário, segundo Sabik, Jeannot, Rondeau (2000), apenas uma porcentagem 
dos produtos aplicados atingirá o alvo para o qual foi determinado, e o restante será 
considerado um xenobiótico, ou seja, compostos químicos estranhos ao sistema biológico, que 
terão grandes possibilidades de se mover para outros locais. 

Assim, de acordo com o documentário “Nuvens de veneno” (2013), os agrotóxicos 
podem não só contaminar o solo em que estão sendo utilizados, mas os das regiões próximas 
também. A pulverização de agrotóxicos realizada pelos aviões permite que o vento leve esses 
produtos para além das lavouras, mantando as plantas das plantações vizinhas menores e até 
mesmo das cidades próximas.  

Um exemplo disso é o caso da cidade de Lucas do Rio Verde (MT), estudado por 
Pignati (2007), em que em março de 2006 constatou-se que uma névoa de agrotóxico, oriunda 
das pulverizações aéreas nas lavouras das zonas rurais, queimou e secou 65 chácaras de 
hortaliças e legumes na cidade, reduziu a variabilidade das plantas de um horto que possuía 
180 canteiros diferentes e degradou plantas ornamentais de ruas e quintais da cidade. Sobre 
esse tipo de acidente, o autor define uma caracterização: 

Caracterizou-se este tipo de acidente como “acidente rural ampliado”, de caráter 
ocupacional e ambiental, cuja gravidade e extensão ultrapassam o local de trabalho, 
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extrapolando os riscos para além da unidade produtiva rural, com provável 
contaminação do ar, mananciais de água, solo e das plantas, animais e população da 
cidade. Além de o agrotóxico ter colocado a comunidade em situação de risco à 
saúde no momento do acidente, supôs-se também que outros efeitos conhecidos e/ou 
imprevisíveis poderiam aparecer tardiamente, ultrapassando os limites temporais 
(PIGNATI, 2007, p.64). 

Um outro aspecto ressaltado no documentário “Nuvens de veneno” diz respeito à 
lavagem dos aviões que fazem as aplicações. Constatou-se que essa água de lavagem não é 
sujeita a nenhum processo de tratamento de purificação e, portanto, atingem diretamente o 
lençol freático e, posteriormente, os poços de água que abastecem a população. 

Nesse contexto, vale exemplificar alguns processos envolvidos no transporte do 
agrotóxico. A lixiviação é o movimento dos pesticidas através do interior do solo, e não da 
superfície. Esse movimento é um dos mais importantes e preocupantes, devido a possibilidade 
de os produtos atingirem o lençol freático e contaminarem as águas subterrâneas. Contudo, 
essa situação só irá ocorrer se a taxa de degradação do agrotóxico for menor que a taxa de 
lixiviação. Caso contrário, o produto irá degradar-se antes de ser carreado pelas águas que 
alimentam os aquíferos e o lençol freático. Sendo assim, a taxa de ocorrência dos processos de 
transporte é inversamente dependente da permanência dos agrotóxicos no solo (SPADOTTO, 
2004; GAVRILESCU, 2005). 

Há também o escoamento superficial, que consiste no carreamento dos agrotóxicos 
ora absorvidos às partículas do solo, ora em solução na água de escoamento, e é o principal 
responsável pela poluição das águas superficiais. Basicamente, esse transporte depende da 
forma em que os compostos existem na água e da hidrodinâmica do sistema. 

Nesse contexto, embora alguns estudos defendam que a percentagem de agrotóxicos 
provenientes da agricultura que vai para as águas seja muito baixa, Steffen, Steffen, 
Antoniolli (2011) afirmam que, principalmente nas zonas rurais, está sendo detectada, nas 
águas subterrâneas, cada vez mais, a presença de produtos que possuem alta mobilidade no 
solo, o que é muito prejudicial para a saúde humana e dos animais.  

Um exemplo disso é a cultura de arroz irrigado. Dentre aqueles cultivos que 
apresentam maior ameaça de contaminação e poluição do ambiente aquático, constatou-se que 
a quantidade de herbicidas utilizados nesta cultura está diretamente relacionada com os 
elevados níveis de herbicidas encontrados nas águas superficiais do entorno das lavouras, 
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confirmando que esta prática contribui fortemente com a poluição através da deposição de 
agroquímicos (Primelet al., apud STEFFEN; STEFFEN; ANTONIOLLI, 2011). 

Além disso, Habib (2012) diz que a contaminação da água pelos agrotóxicos afeta 
diretamente a biota aquática de um modo geral, de forma que, caso o produto que chegue à 
água seja um herbicida, este pode matar as plantas aquáticas e, se é um produto utilizado para 
matar as pragas, espécies de peixes menores podem ser mortas. Além do mais, alguns peixes 
têm a capacidade de armazenar a substância em seu tecido adiposo, o que pode contaminar o 
resto da cadeia alimentar.  

Vale lembrar que, além dos mecanismos de movimento dos agrotóxicos já citados, 
considerados os principais, há também o da adsorção, que é o resultado das interações dos 
compostos químicos e os elementos do solo, a deposição decorrente da volatilização e a 
bioacumulação nos organismos vivos ou biomagnificação, que são responsáveis por transferir 
os compostos através da cadeia alimentar. 

Assim, tem-se no Brasil um cenário preocupante. Segundo dados do IBGE (2011), a 
segunda maior fonte de poluição das águas são os resíduos de agrotóxicos, ficando atrás 
apenas do esgoto sanitário (a Figura 26 demonstra essa contaminação). Habib (2012) faz uma 
constatação a respeito da gravidade desse problema: 

Quando se trata de água corrente, o veneno vai fazer parte de um ciclo e um dia vai 
chegar ao oceano. Ainda hoje, análises nas geleiras polares mostram que naquele 
gelo existe DDT, um veneno proibido há muitos anos. Isso é para se ter uma ideia do 
processo: saiu da lavoura através da chuva, passou pelos rios e mar e, através das 
correntes marítimas, chegou às geleiras (HABIB, 2012). 
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Figura 26: Área agrícola no cerrado brasileiro, poluição/contaminação no solo e/ou água 
por agrotóxicos 

 
Fonte: Soares e Porto (2006) 

4.1.1.1) Os metais pesados 

Os metais pesados, embora ocorram naturalmente no solo e sejam necessários ao 
desenvolvimento das plantas, em elevadas concentrações podem atingir certos níveis de 
toxicidade e assim serem prejudiciais ao meio ambiente. Vale ressaltar que o cádmio, 
mercúrio, cromo, zinco e cobre são os que apresentam maior preocupação nesse sentido, 
podendo causar graves problemas também à saúde humana e facilitar a ocorrência de 
mutações genéticas (STEFFEN; STEFFEN; ANTONIOLLI, 2011). 

Esses metais não biodegradáveis são constituintes de alguns agrotóxicos e a sua 
toxicidade é controlada pelas suas propriedades físicas e químicas. Diante disso, é interessante 
conhecer o comportamento desses metais no solo, para saber o impacto que eles podem 
causar, tendo em vista que a consequência desses impactos se dá de acordo com a habilidade 
do solo em reter os materiais. 
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Assim, o excesso dos metais no solo pode inibir o crescimento de diversas plantas, o 
que causa mudanças nas comunidades vegetais. Além disso, todo o ecossistema é afetado 
devido aos efeitos adversos que a quantidade excessiva desses materiais gera nos 
microrganismos do solo, tais como: lesões pré-mutagênicas, oxidação do DNA, erros de 
pareamento e de replicação, produzindo mutagênese, carcinogenia, teratogenicidade e morte 
celular (STEFFEN; STEFFEN; ANTONIOLLI, 2011). 

Infelizmente, essa situação pode atingir proporções maiores, uma vez que a indução 
de distúrbios nutricionais e fisiológicos pelos metais nas plantas causa a perda da 
biodiversidade e a diminuição da fertilidade dos vegetais, o que pode levar à extinção da 
vegetação existente (Paivaet al., apud STEFFEN; STEFFEN; ANTONIOLLI, 2011). 

Além disso, há estudos que comprovam que as substâncias presentes nos agrotóxicos 
podem permanecer no solo por até décadas e posteriormente serem transferidos para as 
futuras culturas e pastagens, contaminando por exemplo a carne bovina e o leite, devido a 
alimentação desses animais (Martine & Garcia, apud YAMASHITA, 2008). 

Essas alterações no ecossistema acabam gerando um ciclo vicioso de destruição. 
Com as mudanças que ocorrem na vegetação e a consequente eliminação de inimigos naturais 
das pragas, estas ficam resistentes aos insumos e o agricultor vê a necessidade de utilizar uma 
quantidade maior de agrotóxicos e/ou produtos com componentes químicos mais fortes (ou 
seja, mais tóxicos), o que agrava ainda mais esse cenário de poluição e causa um desequilíbrio 
na natureza (Rio Grande do Sul, 2006). 

Há, pois, um verdadeiro círculo vicioso: os pesticidas tornam as pragas resistentes, 
exigindo a sintetização de novos produtos, para combater as novas linhagens que, 
em pouco tempo, por pressão da seleção, também tornar-se-ão resistentes a esses 
novos produtos (Martine & Garcia, apud YAMASHITA, 2008, p.35). 

4.1.1.2) As embalagens 

Como citado por Steffen, Steffen, Antoniolli (2011), o armazenamento e o descarte 
inadequado das embalagens de agrotóxicos apresentam-se como uma das causas para a 
contaminação no meio ambiente e por isso, vale a pena ressaltá-los. 
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De acordo com Boziki, Silva e Printes (2011), as embalagens podem ser classificadas 
como: 

i. Laváveis: são as que podem ser lavadas, feitas de de plástico duro, lata ou 
vidro e representam a maior parte dos produtos que circulam no mercado. Após o processo de 
tríplice lavagem, elas deixam de ser consideradas resíduos perigosos e passam a ser 
consideradas recicláveis; 

ii. Não-laváveis: podem ser contaminadas ou não contaminadas. As contaminadas 
são as que estão em contato direto com o produto (sacos plásticos, sacos de papel) e, portanto, 
não podem ser lavadas. As não contaminadas são utilizadas no transporte dos mesmos e 
podem ser recicladas na maioria das vezes (como caixas de papelão, por exemplo). 

Diante disso e apoiada na Lei Federal nº 9.974 de 2000, a Associação Nacional de 
Defesa Vegetal  (ANDEF) organizou manuais para instruir os agricultores no manuseio dos 
produtos e, no que diz respeito as embalagens, a Associação orienta que: as embalagens 
vazias sejam devolvidas à unidade de recebimento indicada pelo comerciante na nota fiscal, 
em até um ano e meio após a compra; seja feita a tríplice lavagem, lavagem sob pressão ou 
acondicionamento de embalagens não laváveis; enquanto armazenadas para posterior 
devolução, perfurar o fundo das embalagens para inutilizá-las; colocar os produtos em 
prateleiras de metal ou em estrados, sem contato com o piso; não armazenar junto com outros 
alimentos e/ou produtos, entre outros (ABREU, 2014). 

No entanto, na prática não é isso que se observa. Um exemplo é o estudo 
desenvolvido por Abreu (2014) no município de Lavras, Minas Gerais. Dos entrevistados, 
apenas 53,1% devolvem a embalagem vazia aos estabelecimentos comerciais, 40,7% 
devolvem, queimam ou descartam em lixo comum sem realizar a tríplice lavagem e, 69,1% 
não fazem o furo nas embalagens vazias, possibilitando que estas venham a ser reutilizadas. 

O estudo também constatou a utilização de tábuas, girais ou armários antigos em 
madeira, desgastados e apodrecidos para armazenamento dos produtos, no lugar das 
prateleiras de metal e/ou estrados. Além disso, encontrou-se também embalagens (cheias e 
vazias) jogadas pelo chão e estoque dos produtos junto com medicamentos humanos e 
veterinários, ração e alimentos (ABREU, 2014). 
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Nesse contexto, é importante ressaltar o papel do Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias (inpEV). Criado em 2001, o inpEV é uma sociedade 
civil constituída por 98 empresas associadas, e possui como objetivo promover a adequação 
do destino das embalagens utilizadas de defensivos agrícolas, com base na dinâmica da 
logística reversa. Junto a isso, a realização de campanhas de coletas e palestras de 
conscientização tem feito o instituto alcançar números que beneficiam toda a sociedade e 
trazem perspectiva de melhora para o futuro. Sendo assim, em 2015, 1.872 escolas foram 
registradas como participantes do Programa de Educação Ambiental Campo Limpo (PEA) e 
45.537 toneladas de embalagens foram destinadas corretamente, já sendo mais de 365mil 
toneladas desde 2002 (INPEV, 2016). 

4.1.2) Impacto nos organismos 

Como descrito até aqui, a preocupação com a poluição do solo e da água pelos 
resíduos de agrotóxicos é grande pois afeta todos os seres vivos, inclusive os dos níveis mais 
baixos de uma cadeia alimentar.  

As plantas são conhecidas como produtores primários e servem de alimento para os 
insetos, que são conhecidos como os consumidores primários. Estes servem de alimento para 
os consumidores secundários, que são os pássaros e pequenos roedores. Cobras e anfíbios, por 
sua vez, são conhecidos como consumidores terciários, pois alimentam-se desses últimos. No 
nível mais elevado do sistema encontra-se os grandes mamíferos, inclusive o homem. 

Além disso, há também a presença dos decompositores, que são responsáveis por 
devolver ao solo, através da decomposição, nutrientes provenientes de animais e vegetais 
mortos. Esta acaba sendo mais uma fonte de contaminação, pois as plantas reaproveitam essas 
substâncias. Assim, uma vez que as plantas (nível mais baixo) são contaminadas, todos os 
níveis da cadeia estão sujeitos a essa contaminação. A Figura 27 traz um exemplo de uma 
cadeia alimentar. 

Segundo Gavrilescu (2005), o grande problema é que os pesticidas que se acumulam 
nos organismos são muito persistentes. Eles não são facilmente quebrados e, portanto, mesmo 
após ingeridos e estocados dentro do organismo, eles mantêm a sua forma. 

 



 

 

Figura 27: Representação esquemática de uma cadeia ali

Fonte: Ferreira (2014) 
 
Assim, ocorre o processo de biomagnificação, que consiste no aumento de 

determinadas substâncias de acordo com o aumento do nível trófico. Em Clear Lake, na 
Califórnia, por exemplo, realizou
DDD (um metabólito do DDT) aumentava de acordo com a posição que o ser vivo ocupava 
na cadeia alimentar. Assim, a concentração, que na água era de 0,02 ppm (partes por milhão), 
chegava a 5,3 ppm no plâncton (microorganismos da superf
pequenos (que se alimentavam deste plâncton), 1.500 ppm em peixes carnívoros e 1.600 ppm 
em patos (Flint & van der Bosch, 

Vale ressaltar que 
animais no geral, pois dependerá da permeabilidade do organismo para o agrotóxico em 
questão, da concentração e da duração da exposição. Nos animais, por exemplo, os sistemas 
respiratório e digestório são mais permeáveis que o tecido da
acumulam o produto no seu tecido adiposo.
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Assim, ocorre o processo de biomagnificação, que consiste no aumento de 
determinadas substâncias de acordo com o aumento do nível trófico. Em Clear Lake, na 
Califórnia, por exemplo, realizou-se um estudo em que se observou que a concentração de 
DDD (um metabólito do DDT) aumentava de acordo com a posição que o ser vivo ocupava 
na cadeia alimentar. Assim, a concentração, que na água era de 0,02 ppm (partes por milhão), 
chegava a 5,3 ppm no plâncton (microorganismos da superfície do lago), 10 ppm em peixes 
pequenos (que se alimentavam deste plâncton), 1.500 ppm em peixes carnívoros e 1.600 ppm 
em patos (Flint & van der Bosch, apud PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003).

Vale ressaltar que a extensão dessa penetração será diferente para
animais no geral, pois dependerá da permeabilidade do organismo para o agrotóxico em 
questão, da concentração e da duração da exposição. Nos animais, por exemplo, os sistemas 
respiratório e digestório são mais permeáveis que o tecido da pele. Os peixes, por sua vez, 
acumulam o produto no seu tecido adiposo. 
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Claudio A. Spadotto (2004) comenta sobre o impacto dos agrotóxicos nos seres 
vivos: 

Essas substâncias químicas podem ser tóxicas a microrganismos de solo, minhocas, 
aves, abelhas e plantas não-alvo, algas, microcrustáceos e peixes (toxicidade aguda e 
crônica), mamíferos (toxicidade sistêmica e tópica), e podem também acumular nos 
organismos expostos. Os agrotóxicos podem ser agentes mutagênicos, teratogênicos, 
carcinogênicos, e afetar a reprodução de mamíferos (SPADOTTO, 2004). 

4.2) Impactos nos alimentos 

Como já dito anteriormente, os agrotóxicos surgiram num contexto em que era 
grande a necessidade de um aumento de produção de alimentos, devido ao crescimento cada 
vez maior da população. Garantindo uma aparência mais atraente para as frutas e legumes 
comercializados e, proporcionando uma menor perda agrícola em grandes e pequenas 
plantações, esses compostos surgem como algo revolucionário para a produção agrícola, à 
medida que trazem uma tranquilidade ao produtor na relação positiva de benefício/custo e 
permitem uma maior produtividade através de culturas isentas de doenças e livres do ataque 
dos insetos (OVIEDO, 2002). 

No entanto, a aplicação de forma incorreta, como por exemplo, em doses em níveis 
acima do estabelecido pela legislação e/ou o não respeito ao período de carência, podem 
contaminar o alimento mais do que o necessário e, futuramente, atingir os consumidores. 

Nesse contexto, foi criado em 2011, no Brasil, o Programa de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos em Alimentos (PARA), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Visando garantir a segurança alimentar, as análises do Programa consistem em:  

Verificar se os alimentos comercializados no varejo apresentam níveis de resíduos 
de agrotóxicos dentro dos Limites Máximos de Resíduos (LMR); conferir se os 
agrotóxicos utilizados estão devidamente registrados no país e se foram aplicados 
somente nas culturas para as quais estão autorizados; estimar a exposição da 
população a resíduos de agrotóxicos em alimentos de origem vegetal e, 
consequentemente, avaliar o risco à saúde dessa exposição (POTTIER, 2014). 
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Até 2012 o Programa já havia acumulado um total de 20.000 (vinte mil) amostras 
analisadas e distribuídas em 22 alimentos de origem vegetal. Os relatórios anuais mais 
recentes divulgados pelo PARA são referentes às análises dos anos de 2010 e 2011/2012, 
sendo esse último publicado em 2014. 

Assim, em 2010, 2.488 amostras foram analisadas e, conforme a Figura 28, 37% 
delas apresentaram resultado satisfatório, ou seja, sem resíduos; 35% apresentaram resíduos 
abaixo do LMR estabelecido e 28% das amostras analisadas foram consideradas 
insatisfatórias devido à presença de resíduos de produtos não autorizados e/ou produtos 
autorizados, mas utilizados acima do LMR.  

Figura 28: Distribuição das amostras analisadas segundo a presença ou ausência de 
resíduos de agrotóxicos (2010) 

 
Fonte: Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA)(2010) 
 

Além disso, o PARA também realizou um estudo para saber, dentre os alimentos 
analisados, qual o percentual de amostra insatisfatória de cada um. Assim, em 2010, o 
pimentão, o morango, o pepino e a alface foram os que apresentaram maior percentual de 
contaminação por agrotóxico, como exemplificado na Figura 29. 

Em 2012, foram analisadas 1.397 (mil trezentas e noventa e sete) amostras, em que 
25% dos resultados apresentaram resíduos em concentrações acima do LMR, de produtos não 
autorizados (NA) ou autorizados. Das amostras satisfatórias (75%), 42% apresentaram 
concentração de resíduo igual ou inferior ao LMR e em 33% delas não foi constatada a 
presença de resíduos. A Figura 30 exemplifica os dados aqui descritos. 
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Figura 29: Amostra de alimentos com resíduos de agrotóxicos 

 
Fonte: Anvisa (2012) 
 

Figura 30: Distribuição das amostras analisadas segundo a presença ou ausência de 
resíduos de agrotóxicos (2012) 

 
Fonte: Pottier (2014) 

 
No que diz respeito à análise dos alimentos, em relação a 2010, não foram analisados 

exatamente os mesmos produtos, mas através dessa pesquisa é possível ter uma noção mais 
atual do cenário de contaminação, como demonstrado na Figura 31. Nesse contexto, dentre os 
produtos investigados, a abobrinha apresenta-se como a mais contaminada. 
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Figura 31: Perfil das detecções de ingredientes ativos insatisfatórios por cultura 

Fonte: Pottier (2014) 
Ademais, também foi possível identificar os principais grupos químicos encontrados 

de forma irregular entre 2009 e 2011. Assim, conforme demonstrado na Figura 32, os 
organofosforados e os piretróides, que têm entre seus alvos os ácaros, formigas e insetos, 
foram os que mais apresentaram resíduos nas amostras insatisfatórias. 

Figura 32: Distribuição dos grupos químicos de agrotóxicos nas amostras que 
apresentaram irregularidades (2009-2011) 

Fonte: Relatório de atividades de 2011 (PARA) 
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No que diz respeito as classes agronômicas, os inseticidas e acaricidas foram os que 
se destacaram pelo uso irregular, conforme apresentado na Figura 33.  

Figura 33: Distribuição das classes agronômicas de agrotóxicos nas amostras que 
apresentaram irregularidade (2009-2011) 

 
Fonte: Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) (2010) 

E, por fim, há também a avaliação das amostras contaminadas por agrotóxicos de 
acordo com a cadeia distributiva/produtora. Essa análise consiste na rastreabilidade do 
produto desde o produtor até o distribuidor, para saber qual o nível de contaminação que o 
produto sofre no caminho intermediário até chegar efetivamente à mesa do consumidor. 
Assim, em 2012, constatou-se que, até os alimentos encontrados nas prateleiras dos 
supermercados, ou seja, mesmo depois de processados, ainda apresentam resíduos de 
venenos, alertando para o fato de que há a necessidade de se efetivar a regulamentação sobre a 
origem dos alimentos in natura que vai para o mercado e assim estabelecer uma colaboração 
entre os diferentes níveis da cadeia produtiva. 

Sobre essa questão, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) também deu o seu 
parecer: 

Vale ressaltar que a presença de resíduos de agrotóxicos não ocorre apenas em 
alimentos in natura, mas também em muitos produtos alimentícios processados pela 
indústria, como biscoitos, salgadinhos, pães, cereais matinais, lasanhas, pizzas e 
outros que têm como ingredientes o trigo, o milho e a soja, por exemplo. Ainda 
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podem estar presentes nas carnes e leites de animais que se alimentam de ração com 
traços de agrotóxicos, devido ao processo de bioacumulação (SILVA, 2015, p.3).  

Segundo Oviedo (2002), controlar essa contaminação é importante não só para a 
saúde pública, mas também está relacionado com os aspectos econômicos, em especial, para 
os países, como o Brasil, que dependem das exportações de produtos agrícolas como principal 
fonte de divisas. O agravante neste aspecto é que, pelo fato de não existir uma padronização 
nas legislações entre os países, cada país estabelece um teor de toxicidade aceitável; como, na 
maioria dos casos, a inspeção é feita antes que o produto chegue ao mercado final, então, caso 
o alimento não esteja dentro dos requerimentos exigidos, ele é então recusado ou admitido por 
um preço inferior, para ser usado como ração animal ou para fins industriais. 

Sendo assim, se um país não monitora seus produtos de exportação, possui grandes 
riscos de perder a participação no mercado. Por outro lado, países que não possuem um 
sistema de controle dos produtos importados, podem ser alvos de “despejo” desses alimentos 
que foram rejeitados por outros países (OVIEDO, 2002). 

4.3) Impactos no ser humano 

Como dito anteriormente, por trás do surgimento de uma nova indústria, na maioria 
das vezes, há sempre uma grande expectativa em relação ao produto novo e a possível 
geração de empregos.  

Prometendo contribuir para o futuro da alimentação mundial, a indústria de 
agroquímicos também foi capaz de criar novos postos de emprego, principalmente para os 
trabalhadores rurais. Nas regiões próximas as indústrias, os trabalhadores também foram 
beneficiados e assim, cada vez mais, os grandes empresários foram vendo os resultados de 
seus investimentos.  

Hoje, aproximadamente meio século depois, um questionamento pode ser feito: até 
que ponto esse ganho foi saudável para o trabalhador? Qual o limite entre a saúde e a geração 
de dinheiro? 

Por volta da década de 1960, com o lançamento do livro “Silent Spring” (Primavera 
Silenciosa), de Rachel Carson, houve a primeira denúncia a respeito dos riscos que o uso de 
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agrotóxicos pode trazer para a saúde humana. Até então, existia pouco ou nenhum 
conhecimento acerca de seus efeitos a longo e médio prazo (YAMASHITA, 2008). 

Hoje, sabe-se que a contaminação não está restrita apenas aos que trabalham 
diretamente com o produto. Nesse contexto, Moraes & Monteiro (2006), definiram três vias 
principais de contaminação humana: 

i. Ocupacional: ocorre durante o manuseio do agrotóxico (que pode ser tanto 
pelos trabalhadores rurais, quanto pelos da fábrica), sua aplicação, colheita e entrada em áreas 
onde o produto foi recentemente aplicado; 

ii. Ambiental: pela dispersão das partículas de agrotóxicos na água, ar e no solo; 
iii. Alimentar: devido à ingestão de alimentos contaminados por agrotóxicos. 

 
Segundo Yamashita (2008), a família do agricultor também pode ser contaminada 

caso as roupas de toda a casa sejam lavadas em conjunto com a utilizada por ele durante a 
aplicação. Ademais, Oviedo (2002) destaca que, no que diz respeito à absorção dos 
agrotóxicos no corpo, apesar de poderem atuar de forma simultânea, as vias são variáveis e as 
mais frequentes são a oral (pela boca), cutânea (através da pele) e por inalação. 

Além disso, sabe-se que os pesticidas podem atuar sobre a saúde de duas maneiras: 
aguda ou crônica. Segundo Peres, Moreira e Dubois (2003), os efeitos agudos são aqueles que 
possuem características bem marcantes, são mais visíveis e aparecem durante ou após o 
contato direto da pessoa com o produto. Ou seja, eles surgem como resultado da exposição a 
concentrações de um ou mais agentes tóxicos, podendo causar dano efetivo aparente em um 
período de 24 horas. Nos seres humanos, se manifestam como espasmos musculares, 
convulsões, vômitos, desmaios, náuseas, coceiras, diarreia, irritação na pele e olhos, cólicas e 
dificuldades respiratórias. 

Os efeitos crônicos, por sua vez, são aqueles que podem aparecer semanas, meses, 
anos ou até mesmo gerações após o período de uso/contato com o produto. São, portanto, 
resultantes de uma exposição contínua a doses relativamente baixas de um ou mais produtos, 
podendo afetar toda a população, uma vez que essa exposição se dá, na maioria das vezes, 
através do meio ambiente e dos alimentos. Além disso, podem também ser confundidos com 
outros distúrbios ou não serem relacionados ao agente causador, devido a dificuldade que 
apresentam de serem identificados (PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003). 
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Boccolini (2015) destaca os distúrbios reprodutivos, alterações psiquiátricas, efeitos 
neurotóxicos/teratogênicos e o câncer como os principais desses efeitos. Nesse contexto, 
devido a sua capacidade se atuar como iniciadores, ou seja, substâncias que alteram o DNA de 
uma célula e/ou como promotores tumorais (substâncias que estimulam a célula alterada a se 
dividir), os agrotóxicos apresentam forte relação com diversos tipos de câncer (Wünsch-Filho 
e Koifman, apud BOCCOLINI, 2015).  

Diante disso, o trecho abaixo, retirado do relatório divulgado pelo INCA em 2015, 
intitulado por “Posicionamento do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
acerca dos agrotóxicos”, ressalta: 

Em março de 2015 a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) publicou 
a Monografia da IARC volume 112, na qual, após a avaliação da carcinogenicida de 
de cinco ingredientes ativos de agrotóxicos por uma equipe de pesquisadores de 11 
países, incluindo o Brasil, classificou o herbicida glifosato e os inseticidas malationa 
e diazinona como prováveis agentes carcinogênicos para humanos (Grupo 2A) e os 
inseticidas tetraclorvinfós e parationa como possíveis agentes carcinogênicos para 
humanos (Grupo 2B). Destaca-se que a malationa e a diazinona e o glifosato são 
autorizados e amplamente usados no Brasil, como inseticidas em campanhas de 
saúde pública para o controle de vetores e na agricultura, respectivamente (SILVA, 
2015, p.4). 

Além disso, há também a presença de agrotóxicos no leite materno, que confirma 
quão grave é esta contaminação, devido à capacidade bioacumulativa desses produtos, 
principalmente dos organoclorados, que preferencialmente se acumulam nos tecidos adiposos. 
Assim, segundo a pesquisa realizada por Palma, Pignati e Lourencetti (2011), ao se analisar 
sessenta e duas nutrizes de Lucas do Rio Verde (segundo maior produtor de grãos do Mato 
Grosso), todas as amostras de leite materno apresentaram pelo menos um tipo de resíduo de 
agrotóxico, o que pode provocar danos à saúde da mãe ou agravos na saúde da criança, caso 
os resíduos atravessem a placenta ou durante a amamentação. 

No que diz respeito à quantificação das mortes por agrotóxicos, segundo Portela e 
Tourinho (2015), existe um problema de subnotificação ou de notificação irregular dos óbitos 
causados por essas substâncias, o que faz com que para cada caso de intoxicação por 
agrotóxico notificado, exista outros 50 que não o foram. Nesse contexto, vale ressaltar que a 
contaminação por agrotóxico não é considerada um agravo de notificação obrigatória no 
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Brasil. Além disso, os dados demoram muito a chegar no Sistema Nacional de Informações 
Tóxico-Farmacológicas (SINITOX).  

A pesquisadora do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 
(Cesteh) da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), Karen 
Friedrich, caracteriza a comprovação de um óbito por agrotóxicos como um desafio, e afirma:  

Hoje em dia usamos muitos agrotóxicos – a maioria do grupo dos organofosforados, 
neonicotinóides, piretróides – que são eliminados pela urina 24h, 48h, até 72 horas 
depois que o trabalhador ou morador foi exposto. O fato dele sair rápido também 
não indica que ele é seguro. Nesse caminho pelo organismo ele pode ter alterado 
funções hepáticas, renais e hormonais e ele sai do organismo, mas já alterou 
moléculas, já deixou seu efeito, muitas vezes irreversível (PORTELA; TOURINHO, 
2016a). 

Assim, de acordo com Bochner (2014), no período de 2007 a 2011 (dados mais 
recentes divulgados até hoje pelo SINITOX), foram registrados 26.385 casos de intoxicações 
por agrotóxicos de uso agrícola, 13.922 por agrotóxicos de uso doméstico, 5.216 por produtos 
veterinários e 15.191 por raticidas, o que significa os agrotóxicos ficaram atrás apenas dos 
medicamentos (28,3%) e dos animais peçonhentos (23,7%), sendo responsáveis por 11,8% 
das intoxicações. Com relação aos óbitos, os agrotóxicos de uso agrícola responderam por 863 
(39,4%), os de uso doméstico por 29 (1,3%), os produtos veterinários por 22 (1,0%) e os 
raticidas por 138 (6,3%). Desses óbitos, apenas 14 (1,3%) foram registrados como 
ocupacionais. 

A respeito dessa situação, a autora comenta: 
Embora os óbitos de origem ocupacional representem uma pequena proporção, cada 
uma destas fatalidades carrega muita informação, uma vez que atrás de cada óbito há 
vários trabalhadores convivendo nas mesmas condições, exercendo a mesma função 
ou algo similar, estando expostos aos mesmos fatores de risco. Dessa forma, pode-se 
afirmar que “pouco significa muito” (BOCHNER, 2014, p.40). 

Diante disso, vale ressaltar que já existem artifícios para que esses impactos sejam 
pelo menos amenizados, desde que sejam seguidos. A observação do grau de toxicidade 
presente nas embalagens do produto e a utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPIs) são dois exemplos disso.  
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No que diz respeito às embalagens, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) afirma que as toxicidades desses produtos são expressas com base no valor da 
dose média letal (DL50) por via oral. Esse valor representa a quantidade (em miligramas) 
necessária desse produto para matar 50% de ratos e outros animais testes. Logo, para 
prescrição das medidas de segurança contra os riscos para a saúde humana, os rótulos da 
embalagem seguem o padrão da Tabela 16, descrita abaixo.  
Tabela 16: Faixa indicativa de cor nas embalagens dos agrotóxicos, mediante 
classificação de toxicidade em função do DL50 

Classe Toxicológica Descrição Faixa Indicativa de cor 
I Extremamente tóxicos 

(DL50< 50 mg/kg de peso 
vivo) 

Vermelho vivo 

II Muito tóxicos 
(DL50 – 50 a 500 mg/kg de 

peso vivo) 

Amarelo vivo 

III Moderadamente tóxicos 
(DL50 – 500 a 5000 mg/kg 

de peso vivo) 
Azul intenso 

IV Pouco tóxicos 
(DL50> 5000 mg/kg de peso 

vivo) 

Verde intenso 

Fonte: EMBRAPA (2016) 
Em relação aos EPIs, Menegucci (2012) ressalta a sua importância e pontua que os 

tecidos de vestuário influenciam diretamente na realização das tarefas humanas diárias, uma 
vez que fazem parte da interação do homem com o meio ambiente. Geralmente, os tecidos 
cobrem de 80 a 90% do corpo no uso cotidiano, mas, no caso de vestuários de proteção, esse 
número atinge 95% ou mais, se todos os EPIs forem utilizados. 

Segundo Mazzonetto (2016), o equipamento completo consiste em: luvas, 
respiradores ou máscaras, máscaras ou óculos, touca árabe, avental, botas impermeáveis, 
conjunto de calça e blusa de manga longa ou macacão, ambos 100% algodão e hidro-
repelentes. 
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No entanto, o grande problema é que nem sempre a disponibilização vem em 
conjunto com a utilização dos mesmos. De acordo com Menegucci (2012), pesquisas 
demonstram que trabalhadores se queixam da falta de conforto dos EPIs, descrevendo-os 
como produtos quentes, pesados e desconfortáveis. Como consequência disso, há o exemplo 
constatado por Boziki, Silva e Printes (2011), de dois trabalhadores do Rio Grande do Sul 
(área de proteção ambiental Rota do Sol): um foi visto manuseando agrotóxicos sem luva, 
usando chinelo de dedos e camiseta; e o outro, sem nenhum equipamento de proteção, 
transportava embalagens com resíduos. 

Por outro lado, as falhas, por parte das empresas fabricantes, na disponibilização dos 
EPIs também agravam esse quadro. O relato do trabalhador Celito Ketzer no documentário 
"Nuvens de Veneno" (2013) é um exemplo dessa situação. Celito era o dosador, ou seja, 
quem estava em contato direto com os produtos, pois fazia as misturas. Ele afirma que na 
primeira semana ainda tinha EPIs e que os utilizava. Mas, quando acabaram, ele passou a 
fazer o trabalho apenas tampando nariz e boca com a mão. Certo dia, o trabalhador diz ter 
passado mal no momento da aplicação e ter ido para o hospital. Alguns meses depois ele foi 
diagnosticado com intoxicação por agrotóxicos, o que causou defeitos em suas pernas que, 
segundo o médico, ele terá que lidar por toda a vida.  
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CAPÍTULO V – ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS AOS AGROTÓXICOS 

5.1) A terminologia nas leis – pesticidas, defensivos, agrotóxicos - e o conceito de 
agrotóxico 
 

Devido à necessidade de aumentar a oferta de alimentos, o ser humano utiliza 
produtos – pesticidas, defensivos, agrotóxicos - que possam diminuir as perdas geradas por 
seres vivos cuja estruturação vital também se apóia nos alimentos por ele usados. Entretanto, 
sabe-se que esses produtos químicos ocasionam poluições no meio ambiente natural (água, 
solo e ar) e possíveis doenças para o homem. Além disso, observa-se que o ser humano, em 
uma busca desenfreada pelo retorno financeiro, muitas vezes não toma medidas protetivas à 
saúde e à natureza, a menos que seja obrigado. Daí surge a importância de leis para esse 
controle. 

Em relação à terminologia dos pesticidas, essa se apresenta diferente nas leis ao 
longo dos anos. O Decreto nº. 24.114/1934 chama esses produtos de “inseticidas” e 
“fungicidas” (artigo 52 em diante). A lei 5.197/1967, a partir da qual surgiram alterações 
formando a lei 7.653/1988, usou o termo “agrotóxicos”. A lei nº. 6.360/1976, a qual discorre 
acerca da Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, cita, no artigo 3º item 
VII, inseticidas e raticidas.  A lei nº. 8.389/1991 usou a denominação “agrotóxicos”, mas a lei 
9.294/1996 se referiu a esses produtos como “ defensivos agrícolas”. Já a lei nº. 9.974/2000, a 
qual promoveu alterações na lei nº. 7.802/1989, como visto anteriormente, manteve a 
terminologia “agrotóxicos” (MORAES; AZEVEDO; DELMANTO, 2005). 

A Lei dos Agrotóxicos - Lei nº. 7.802/1989 conceitua os agrotóxicos e regula sua 
produção e comercialização. Os agrotóxicos são definidos no artigo 2º, item I, a e b, como:  

“I - agrotóxicos e afins: 
a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 

ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, 
nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e 
também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição 
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da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados 
nocivos; 

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento;”  (Lei n°. 7.802, de 11 de julho de 1989). 

Tal lei sofreu modificações introduzidas pela Lei n°. 9.974/2000, no que se refere ao 
destino final dos resíduos e embalagens de agrotóxicos; à atribuição ao Poder Público de 
fiscalizar a devolução e destinação adequada de embalagens vazias, além de fiscalizar o 
armazenando, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização dessas embalagens vazias; e à 
obrigatoriedade, por parte das empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, em 
colaboração com o Poder Público, da implementação de programas educativos e formas de 
controlar e estimular a devolução das embalagens vazias pelos usuários (Lei n°. 7.802, de 11 
de julho de 1989). 

A importância da Lei n°. 9.974/2000 se deve ao fato de que as embalagens de 
agrotóxicos são uma importante fonte de contaminação do meio ambiente. 

O Decreto n°. 4.074, de 4 de janeiro de 2002 (2002) regulamenta a Lei n°. 
7.802/1989 (Lei dos Agrotóxicos). Neste importa ressaltar os seguintes capítulos: capítulo III 
– Dos registros (seção IV – das proibições); capítulo VI – Da receita agronômica; capítulo VII 
– Do controle, da Inspeção e da Fiscalização (Seção II – Da Inspeção e fiscalização);  e 
capítulo VIII – Das Infrações e das Sanções (Seção I – das infrações e Seção II – das sanções 
administrativas). 

5.2) Agrotóxicos cujo registro é proibido 

Este Decreto, tem em seu artigo 31, capítulo III – Dos registros (seção IV – das 
proibições), muita importância, pois defende, em face constitucional, a saúde humana e o 
patrimônio genético e ambiental. De fato, o artigo 31 proíbe o registro de agrotóxicos: 

 para os quais o Brasil não dispõe de métodos de desativação de seus 
componentes;  

 para os quais não há antídoto ou tratamento eficiente no Brasil; 
 considerados teratogênicos, carcinogênicos ou mutagênicos; 
 que provoquem distúrbios hormonais e danos ao aparelho reprodutor; 
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 que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, 
com animais, puderam demonstrar; 

 cujas características causem danos ao meio ambiente. 

5.3) Controle de venda e fiscalização 

O capítulo VI - Da receita agronômica - tem importância no controle da venda dos 
agrotóxicos. O artigo 64 diz que “Os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados 
diretamente ao usuário, mediante apresentação de receituário próprio emitido por profissional 
legalmente habilitado.”, em seguida, o artigo 65 descreve que essa receita mencionada 
anteriormente deve ser expedida em, no mínimo, duas vias (uma ao usuário e outra ao 
estabelecimento comercial, o qual deverá manter por dois anos para a disposição dos órgãos 
fiscalizadores. Para os agrotóxicos que apresentam baixa periculosidade não é necessário a 
exigência do receituário e sua dispensa deve constar no rótulo e na bula do produto (artigo 
67). 

Na seção II do capítulo VII – Do controle, da Inspeção e da Fiscalização –, no artigo 
70, é descrito que “os agrotóxicos, seus componentes e afins, sua produção, manipulação, 
importação, exportação, transporte, armazenamento, comercialização, utilização, rotulagem e 
a destinação final de suas sobras, resíduos e embalagens” são objetos de inspeção e de 
fiscalização. Além disso, a seção descreve acerca dos responsáveis pela fiscalização (como 
órgãos federais ou estaduais); da conduta que as empresas devem seguir rotineiramente, como 
prestar informações ou fornecer documentos necessários; entre outros. 

No artigo 74 do mesmo capítulo é descrito que os agentes credenciados pelos órgãos 
responsáveis têm acesso livre aos locais onde ocorrem a industrialização, o comércio, a 
armazenagem e a aplicação dos agrotóxicos, além das ações que eles podem realizar, como 
coleta de material, vistorias rotineiras, interdição de estabelecimentos ou atividades, etc. 

Sabendo disso, muitos produtores rurais quando possuem algum pesticida, cujo uso 
foi previamente proibido, o aplicam nas plantações em feriados ou finais de semana, pelo fato 
de que, nesses dias, os fiscais não trabalham. Tal informação foi prestada em trabalho de 
campo, por um produtor de laranjas, em entrevista às autoras. Esse fato é preocupante, pois, 
apesar de existirem as leis para controlar a utilização de compostos prejudiciais à saúde 
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humana e ao meio ambiente, a realidade é muito mais complexa e matizada, muitas vezes, as 
leis são burladas em prol de interesses financeiros. 

5.4) Infrações e sanções administrativas 

No Decreto nº.4.074/2002, destaca-se também as seções I e II (“das infrações” e “das 
sanções administrativas”, respectivamente) do capítulo VIII – Das Infrações e das Sanções. 
Na primeira seção é definido, no artigo 85, o que é considerado como infração administrativa 
e, no artigo 84, quem são os responsáveis administrativos, civil e penal pelos danos causados 
à saúde das pessoas e ao meio ambiente, em função do descumprimento do disposto na 
legislação pertinente a agrotóxicos, seus componentes e afins. Na segunda seção, o artigo 86 
menciona que a infração de disposições legais ocasiona na apreensão do produto ou alimentos 
contaminados e na aplicação das penalidades expressas no artigo 17 da Lei nº. 7.802/1989: 

“Art. 17. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração de 
disposições desta Lei acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em 
regulamento, independente das medidas cautelares de estabelecimento e apreensão do produto 
ou alimentos contaminados, a aplicação das seguintes sanções: 

I - advertência; 
II - multa de até 1000 (mil) vezes o Maior Valor de Referência - MVR, aplicável em 

dobro em caso de reincidência; 
III - condenação de produto; 
IV - inutilização de produto; 
V - suspensão de autorização, registro ou licença; 
VI - cancelamento de autorização, registro ou licença; 
VII - interdição temporária ou definitiva de estabelecimento; 
VIII - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resíduos acima do 

permitido; 
IX - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, nos quais tenha havido 

aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado, a critério do órgão competente. 
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Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação das sanções impostas 
aos infratores desta Lei.” (Lei n°. 7.802, de 11 de julho de 1989) 

Também em visita de campo, foram conhecidos relatos de que, face à autuação e 
retenção provisória de trabalhadores e funcionários do setor agrícola pelo uso de agrotóxicos 
proibidos, as multas e os processos eram abruptamente finalizados por influência e ação 
política dos proprietários rurais: “uma vez um fiscal pegou um agrotóxico proibido em uma 
plantação da região. Ele levou o empregado preso e tinha que pagar 12 mil reais para liberá-
lo, mas o dono da plantação deu um jeito e soltaram o empregado sem pagar a multa.” 
Novamente, observa-se um fato que preocupa, pois as leis são feitas para serem seguidas e 
não o fazendo, a natureza e os homens podem sofrer severas consequências. 

A existência de uma legislação ambiental é essencial, já que o ser humano ainda 
precisa de leis e, em alguns casos, de punições para agir de maneira correta, embora muitos 
ainda optem por condutas desonestas.  

Houve um caso de uma fazenda agropecuária, em Minas Gerais, condenada a pagar 
indenização de R$150 mil reais por fazer uso de um agrotóxico ilegal, o Furadan, e por ter 
sido responsável por um desequilíbrio ecológico na região, devido a morte de centenas de 
pássaros da fauna silvestre. A sentença julgou que o valor da indenização deveria ser revertido 
para o meio ambiente local para repor o dano ambiental gerada pela mortandade. Os ministros 
envolvidos no caso afirmaram que o valor da pena teria base nos elementos do processo e 
seguiria os critérios da Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/1998). Segundo o ministro 
Castro Meira, a punição pelo dano ambiental tem natureza educativa e o intuito de evitar a 
repetição da falha (FIORILLO, 2012).  

5.5) Destino de embalagens de agrotóxicos 

Após a Lei nº. 9.974/2000 (que trata da devolução das embalagens vazias de 
agrotóxicos por parte dos usuários para os comerciantes, e estes para os fabricantes), foi 
criado, em Dezembro de 2001, o inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 
Vazias). O inpEV começou a operar em março de 2002 com o objetivo de gerenciar o sistema 
de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. O sistema consiste em 400 
unidades de recebimento (centrais e postos de recolhimento), as quais estão presentes em 25 
estados e no Distrito Federal e são administradas por associações e cooperativas, tendo o 
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apoio do inpEV. (Existe também a participação de agricultores e dos poderes públicos 
municipal, estadual e federal no sistema). Após o recebimento das embalagens, as mesmas 
são levadas para reciclagem (92%) ou incineração (8%). Em 2012, por exemplo, o percentual 
de embalagens primárias de agrotóxicos no Brasil, que foram levadas para um destino 
ambientalmente correto foi de 94% (tal valor estava acima da média mundial), graças ao 
sistema de logística reversa (INPEV, 2016).  

Os critérios técnicos e requisitos mínimos que permitem o licenciamento ambiental 
de locais designados a receber embalagens vazias de agrotóxicos estão descritos na Resolução 
CONAMA nº. 465/2014, que revoga a Resolução CONAMA nº. 334/2003 (CONAMA, 
2016). 

5.6) Breve relato sobre poluição ambiental e uso do que não se deve usar 

A lei nº. 6.938/1981 que dispõe a respeito da política nacional do meio ambiente, 
suas finalidades e mecanismos de formulação e aplicação, em seu artigo 3º, item III, define 
poluição como: 

“ III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos;”  (Lei n°.6.938, de 31 de agosto de 1981). 
A partir dessa caracterização, é possível afirmar que o uso de agrotóxicos configura 

poluição e, portanto, é importante a prática de medidas judiciais e administrativas que 
controlem esse uso. 

No artigo 225 da Constituição Federal, está expresso que o Poder Público e a 
coletividade têm o dever de defender e preservar um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 
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Além disso, segundo Moraes; Azevedo; Delmanto (2005, p. 184), no livro“As leis 
federais mais importantes de proteção ao meio ambiente comentadas”: 

Mas a regulamentação das situações que envolvem agrotóxicos, sobremaneira, ao 
princípio da prevenção, pelo qual se deve estar atento às consequências geradas pelo uso 
desses produtos, procurando-se evitar grandes impactos para o meio e, ao mesmo tempo, 
minimizar aqueles que, certamente, o atingirão. 

Apesar dessa consciência acerca do controle do uso de agrotóxicos visando um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, como diz a Constituição, hoje no Brasil são utilizados 
determinados agrotóxicos que geram consequências desastrosas à saúde humana e ao meio 
ambiente, os quais já são proibidos em muitos países. Isso se deve a entraves políticos e 
jurídicos existentes no país. 

Segundo a revista Carta Capital, entre os 50 ingredientes ativos de agrotóxicos mais 
usados nas plantações brasileiras, 22 são proibidos em países da Europa. Além disso, a revista 
relata que, em 2008, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) iniciou um 
processo de reavaliação de 14 substâncias que podem gerar severas consequências ao homem, 
como câncer, má formação fetal, problemas pulmonares e distúrbios hormonais, e são 
utilizadas na fabricação de mais de 200 agrotóxicos, entretanto, até 2015, somente cinco 
foram banidas - cihexatina, endossulfam, forato, metamidofós e triclorfom - e duas passaram 
a ter restrições de utilização - acefato e fosmete (WELLE, 2015a). 

Segundo o pesquisar da Universidade Federal de Mato Grosso, Wanderlei Pignati: 
“poucas foram proibidas porque a indústria do agrotóxico, o Ministério da Agricultura e os 
fazendeiros fazem pressão para o processo de revisão não andar. Fabricantes de alguns 
produtos entraram na Justiça e conseguiram liminares para parar a análise (WELLE, 2015a).” 

Enquanto predomina em um país o interesse financeiro de determinado grupo 
juntamente com a corruptividade de outro, a população sofre as consequências, muitas vezes 
sem se dar conta.  

Além de interesses que envolvem órgãos públicos ou grandes indústrias, outro 
responsável por esse problema é a negligência de alguns produtores rurais. Em entrevista às 
autoras, um produtor de laranjas do município de Tanguá-RJ, relatou que, atrelado ao rótulo 
dos pesticidas, existe uma tabela de intervalo de segurança, que indica o tempo entre a 
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aplicação do pesticida e a colheita, para diferentes culturas, porém, “muitos produtores não 
aguardam o tempo necessário para realizar a colheita” e que, muitas vezes, “aplicam 
determinado agrotóxico na plantação um dia e no dia seguinte já estão colhendo”. Os 
consumidores, ao comprarem ou ingerirem o alimento (frutas e verduras), não imaginam que, 
por negligência, esses produtos estão com alto nível de substância prejudicial à saúde, o que 
poderia ser minimizado, caso houvesse respeito às instruções de uso do pesticida. 

Para ilustrar tal informação, abaixo se encontra uma imagem da Tabela de Intervalo 
Segurança (Figura 34) que vem junto com o rótulo do fungicida Comet, da BASF: 

Figura 34: Fotografia mostrando quadro com intervalo de segurança para uso de 
pesticida, retirada da embalagem do fungicida Comet 

Fonte: acervo pessoal. 

5.7) O tempero preferido 

A regulamentação de pesticidas funciona de forma diferente pelo mundo. Cada país 
membro da União Européia (UE) possui sua regulamentação, todavia regras decididas pelo 
bloco são priorizadas. Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) regula os 
agrotóxicos. Em tal país mais de 60 tipos de agrotóxicos são proibidos. No Brasil, quem 
controla a regulamentação desses produtos químicos são três órgãos federais: o Ministério da 
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Agricultura - avalia a importância agronômica do pesticida -, a ANVISA - analisa os efeitos 
tóxicos sobre a saúde humana (atrelada ao Ministério da Saúde) - e o IBAMA - avalia os 
efeitos tóxicos sobre o meio ambiente (atrelado ao Ministério do Meio Ambiente) (WELLE, 
2015a). 

O período de licença de um pesticida na UE é de 10 anos, nos Estados Unidos de 15 
anos e no Brasil o tempo é indeterminado, mas, caso o ingrediente ativo seja proibido em 
outros países ou haja mudanças de riscos à saúde, pode haver uma reavaliação do mesmo 
(WELLE, 2015a). 

Um exemplo de como a regulamentação de agrotóxicos varia nos países, tem-se que 
o inseticida e acaricida organoclorado “endosulfan” foi proibido na Alemanha em 1991 e 
banido na UE pouco tempo depois, enquanto no Brasil o mesmo foi proibido somente em 
2013 (WELLE, 2015a). 

Devido ao fato de que o Brasil é o maior consumidor de pesticidas do mundo, o 
jornal francês “Le Monde”, em Outubro de 2010, disse, ironicamente, que os pesticidas são o 
tempero preferido dos brasileiros: “Au Brésil, le condiment préféré, c’est le pesticide” 
(GATINOIS, 2015). 

5.8) Aspectos legais relacionados aos produtos orgânicos 

Visto que, mesmo ingerindo produtos naturais (frutas, legumes e verduras), o homem 
está sujeito a riscos na saúde devido a altas concentrações de ingestão de substâncias 
perigosas presentes nos agrotóxicos, uma alternativa para uma alimentação mais saudável é 
fazer uso de alimentos orgânicos. 

Segundo o Ministério da Agricultura, os alimentos orgânicos são aqueles produzidos 
por meio da produção orgânica, cuja essência é fazer uso responsável dos recursos naturais, 
como água, ar e solo. Além disso, a agricultura orgânica é definida como um tipo de 
agricultura onde a utilização de substâncias que gerem risco a saúde do homem e ao meio 
ambiente não é permitida, de forma que não são usados agrotóxicos. 
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A legislação referente à agricultura orgânica está exposta na Lei n°.10.831, de 23 de 
dezembro de 2003, e no Decreto n°. 6.323, de 27 de dezembro de 2007, o qual regulamenta a 
lei mencionada. 

O artigo primeiro da Lei n°. 10.831/2003 define o sistema orgânico de produção e 
enumera suas finalidades: 

“Art. 1o Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que 
se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e 
socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo 
por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, 
a minimização da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, 
métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a 
eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em 
qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 
comercialização, e a proteção do meio ambiente. 

§ 1o A finalidade de um sistema de produção orgânico é: 
I – a oferta de produtos saudáveis isentos de contaminantes intencionais; 
II – a preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e a 

recomposição ou incremento da diversidade biológica dos ecossistemas modificados em que 
se insere o sistema de produção; 

III – incrementar a atividade biológica do solo; 
IV – promover um uso saudável do solo, da água e do ar, e reduzir ao mínimo todas 

as formas de contaminação desses elementos que possam resultar das práticas agrícolas; 
V – manter ou incrementar a fertilidade do solo a longo prazo; 
VI – a reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego 

de recursos não-renováveis; 
VII – basear-se em recursos renováveis e em sistemas agrícolas organizados 

localmente; 
VIII – incentivar a integração entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva e de 

consumo de produtos orgânicos e a regionalização da produção e comércio desses produtos; 
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IX – manipular os produtos agrícolas com base no uso de métodos de elaboração 
cuidadosos, com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades vitais do 
produto em todas as etapas. 

§ 2o O conceito de sistema orgânico de produção agropecuária e industrial abrange os 
denominados: ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológicos, 
permacultura e outros que atendam os princípios estabelecidos por esta Lei.” (Lei n°.10.831, 
de 23 de dezembro de 2003). 

 A lei também define produto orgânico (processado ou in natura) como aquele 
resultante de um processo sustentável e não nocivo ao ecossistema local ou gerado em um 
sistema orgânico de produção, além de discorrer acerca da comercialização desse tipo de 
produto (Lei n°.10.831, de 23 de dezembro de 2003). 

 No Brasil, embora haja um grande potencial para produção orgânica devido a 
sua biodiversidade, diferentes tipos de solo e clima, ela é pouco utilizada por não haver 
interesse por parte das grandes empresas e dos órgãos públicos e por ter um custo de produção 
bastante elevado. 
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CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES: UMA ENGENHARIA PARA A 
SUSTENTABILIDADE 

 
Considerando o atual cenário brasileiro, os estudos científicos desenvolvidos até o 
presente momento e os marcos políticos existentes para o enfrentamento do uso dos 
agrotóxicos, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) 
recomenda o uso do Princípio da Precaução e o estabelecimento de ações que visem 
à redução progressiva e sustentada do uso de agrotóxicos [...] (SILVA, 2015, p.5).   

6.1) A precaução necessária como princípio 

O trecho transcrito acima corresponde a um dos últimos parágrafos da nota de 
posicionamento divulgada pelo INCA em 2015, acerca dos agrotóxicos. Tendo em vista a 
importância que esse órgão possui para a sociedade brasileira, uma vez que tem como missão 
a prevenção e o controle do câncer na população, esse parecer não pode ser deixado de lado.  

O Princípio da Precaução, proposto no trecho em destaque, é definido pelo 
Ministério do Meio Ambiente: 

O princípio da precaução foi formulado pelos gregos e significa ter cuidado e estar 
ciente. Precaução relaciona-se com a associação respeitosa e funcional do homem 
com a natureza. Trata das ações antecipatórias para proteger a saúde das pessoas e 
dos ecossistemas. Precaução é um dos princípios que guia as atividades humanas e 
incorpora parte de outros conceitos como justiça, eqüidade, respeito, senso comum e 
prevenção (MMA, 2016). 

Assim, tendo esse conceito em mente e após a exposição dos principais pontos 
referentes aos agrotóxicos, algumas questões devem ser discutidas. Será que o Brasil está 
agindo com precaução, no que diz respeito a essas substâncias? A relação homem-natureza 
tem sido respeitada? 

Os dados levantados neste estudo e até aqui apresentados, ou colocam sérias dúvidas 
acerca desta questão, ou, de fato, indicam que não. Pode-se constatar, após um período de 
intensa busca e coleta de dados, os graves impactos que o uso desses produtos tem causado ao 
meio ambiente e ao ser humano. Constatou-se também a falta de seriedade no cumprimento e 
fiscalização das leis existentes, assim como a necessidade de criação de novas leis para esse 
mercado, como por exemplo, que proíba a entra de produtos banidos em outros países.  
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Nesse contexto, pode-se questionar: por que ainda se usa, no Brasil, muitas 
substâncias que já foram proibidas nos demais países?A resposta a essa pergunta pode ser 
feita analisando-se questões políticas e econômicas, mas esse não será o foco da discussão. 

O pensamento aqui se baseia no Princípio citado anteriormente. Tem-se, hoje em dia 
no Brasil, um modelo de produção focado no lucro sem limites. O importante é produzir e 
gerar resultados. Mas, até que ponto esses resultados possuem representatividade? Os custos 
envolvidos no tratamento de doenças e até mesmo o sofrimento das pessoas afetadas por esse 
desenvolvimento, tem sido contabilizados? 

Segundo Portela & Tourinho (2016b), os registros de agrotóxicos no Brasil, ao 
contrário de países como União Européia, Estados Unidos, Japão e Uruguai, não possuem 
prazo de validade e, portanto, suas substâncias e seus efeitos à saúde não são reavaliados de 
tempos em tempos. Além disso, como já descrito anteriormente no capítulo IV, há também a 
questão da subnotificação das mortes por agrotóxico no país. 

Assim, tem-se um cenário em que diversas situações de sofrimento e mortes devido 
às contaminações permanecem no anonimato e na injustiça. Apenas em 2013 foi reconhecido 
pela Justiça Brasileira o primeiro caso de morte por agrotóxico, que ficou conhecido como 
“caso VMS”. O auxiliar do preparo de soluções para a lavoura de abacaxi faleceu aos 31 anos, 
após dois anos e meio trabalhando nesse posto (PORTELA; TOURINHO, 2016a). 

Tais fatos, considerando-se ainda que o Brasil é o maior consumidor desse mercado, 
demonstram a inexistência de uma preocupação em se proteger a saúde do ser humano e dos 
ecossistemas, e sugerem um motivo pelo qual produtos proibidos ainda são utilizados no país. 
Enquanto alguns países tomam medidas antecipatórias para obterem resultados realmente 
eficazes, no Brasil observa-se um certo descaso em relação a esse assunto. 

Nesse contexto, é de extrema importância que alterações sejam realizadas, para que, 
a longo prazo, esse cenário esteja diferente no Brasil.  

Propõe-se, então, que as legislações sejam reformuladas, baseadas no perfil de 
população aqui existente e nas necessidades do país. Sobretudo, que as fiscalizações sejam 
intensificadas, e a punição pela transgressão seja realmente aplicada. Ademais, a criação de 
um mecanismo de valorização dos produtores que trabalham segundo as regras previstas, que 
estão dentro das proporções corretas de agrotóxicos e utilizam estes conforme as regras de 
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boa utilização e segurança para os consumidores de sua produção, também pode ser um 
incentivo para diminuição das fraudes. 

6.2) Um caminho para a sustentabilidade – o suporte da informação e 
conscientização 

Adicionalmente, vale ressaltar que a existência de uma preocupação com algo que 
precisa ser modificado caminha lado a lado com a busca por alternativas. Diante disso, ainda 
na década de 1990, países europeus como a Alemanha (região da Bavária) e a Grã-Bretanha 
adotaram uma meta de crescimento do mercado de produtos orgânicos, de 20 a 25%, para o 
ano de 2000 (VIGLIO, 1996). Nesse mesmo ano, segundo Welle (2015b), os Estados Unidos 
lançaram a primeira legislação para produção orgânica, garantindo uma estrutura sólida de 
certificação para esses produtos, enquanto que no Brasil essa lei surgiu apenas em 2003. 
Nesse contexto, cabe a definição: 

Agricultura orgânica é um conjunto de processos de produção agrícola que parte do 
pressuposto básico de que a fertilidade é função direta da matéria orgânica contida 
no solo. A ação de microorganismos presentes nos compostos biodegradáveis 
existentes ou colocados no solo possibilitam o suprimento de elementos minerais e 
químicos necessários ao desenvolvimento dos vegetais cultivados. 
Complementarmente, a existência de uma abundante fauna microbiana diminui os 
desequilíbrios resultantes da intervenção humana na natureza. Alimentação 
adequada e ambiente saudável resultam em plantas mais vigorosas e mais resistentes 
a pragas e doenças (ORMOND; PAULA; FAVERET FILHO, 2002, p.5).  

Assim, apesar de pouco dinâmico, o mercado brasileiro de produtos orgânicos 
apresenta um forte potencial. Segundo Rocher (2016), em 2015, a taxa de crescimento no país 
atingiu 25% e a expectativa é que, em 2016, passe de 30%. Esse valor é muito significativo 
quando se observa que a taxa de crescimento mundial desse mercado ficou entre 5% e 11% 
nos últimos anos, de acordo com a consultoria Organics Monitor. 

Nota-se, no entanto, grandes desafios para essa mudança. Por ser uma agricultura de 
atividade intensiva, sazonal, que requer mão-de-obra no manejo do solo, a produção orgânica 
ainda é um mercado em formação. Há também opiniões diversas a respeito do volume de 
produção, em que alguns especialistas afirmam ser possível a produção em larga escala 
através dessa agricultura, enquanto alguns discordam. Ademais, a pouca disponibilidade de 
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terras e de trabalhadores nesse mercado, tornam o custo final desses produtos muitas das 
vezes inacessíveis para a maior parte da população. 

Assim, avaliando o cenário mundial, a tendência do mercado brasileiro e os desafios 
aqui expostos, é visível a necessidade de investimentos em pesquisas nesse setor e de 
incentivos fiscais, para que seu estabelecimento possa ocorrer de forma eficiente e otimizada. 
Sylvia Wachsner, coordenadora do Centro de Inteligência em Orgânicos da Sociedade 
Nacional de Agricultura, dá o seu parecer sobre essa questão: 

O mercado de orgânicos no Brasil não está sendo empurrado por empresas que 
tentam vender um produto mais saudável, mas pelo consumidor que está mais 
preocupado com a sua saúde. As empresas tentam correr atrás. A demanda já está 
estabelecida, só falta uma cadeia produtora mais organizada (WELLE, 2015b).  

Tendo em vista que a preocupação do consumidor gera uma nova demanda no 
mercado e, consequentemente, uma modificação no tipo de produto oferecido, é importante 
que haja uma maior conscientização da população acerca da periculosidade atrelada ao uso de 
agrotóxicos. Dessa forma, essa conscientização pode ser vista como o motivo inicial para a 
busca de novas alternativas para um uso de agrotóxicos que cause menos problemas à saúde 
humana e ao meio ambiente, sendo então a esperança de mudança para o futuro. 

6.3) A Conscientização dos trabalhadores e produtores 
 

Em dezembro de 2015, a Anvisa baniu o ingrediente ativo Parationa Metílica, 
substância associada ao câncer, desregulação endócrina, além de alterações nos 
genes (mutagênico) e no cérebro (neurotóxico). A decisão foi baseada nos resultados 
da consulta pública e às evidências científicas que “demonstram a extrema 
toxicidade deste ingrediente ativo”, segundo a nota da Agência (PORTELA; 
TOURINHO, 2016b). 

Baseando-se em consultas públicas e testes experimentais, muitos avanços podem ser 
obtidos, no que diz respeito ao cuidado com a saúde do ser humano. O caso descrito acima 
exemplifica tal afirmação, à medida em que relata um produto que foi banido de 
comercialização, em favor da sociedade. 

Mas, e os produtos circulantes no mercado?  
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Segundo Silvia Fagnani, presidente do Sindiveg, se esses produtos forem usados de 
maneira correta, respeitando-se a quantidade limite e todos os demais procedimentos 
referentes à sua aplicação, os riscos podem ser amenizados (PORTELA; TOURINHO, 
2016b). Assim, algumas preocupações surgem: será que os trabalhadores, ou seja, aqueles que 
estão em contato direto com o produto, têm consciência disso? Ademais, essa quantidade 
limite é calculada da forma correta? Como melhorar esse cenário? 

Em uma pesquisa realizada por Abreu (2014) no Município de Lavras, no interior de 
Minas Gerais, 136 trabalhadores rurais foram entrevistados e o resultado obtido não foi 
satisfatório. Avaliou-se a forma com que esses produtos eram adquiridos, transportados, 
armazenados, preparados e aplicados, e também o destino final das embalagens vazias e a 
lavagem de roupas e EPIs contaminados. Em todas essas análises encontraram-se graves 
irregularidades que ofereciam risco à saúde humana e ao meio ambiente. 

Assim, o autor constatou, sobretudo, que os trabalhadores não possuem recurso nem 
conhecimento para seguir a Lei dos Agrotóxicos ou os manuais de segurança fornecidos, o 
que pode ser confirmado também pela fala do ex-gerente de Toxicologia da Anvisa e 
pesquisador do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH), 
Luiz Claudio Meirelles: 

Existe uma linguagem técnica estabelecida para apresentação das substâncias 
químicas que nem sempre é apropriada por quem vai usar o produto ou intervir nos 
casos de intoxicação. Insuficiência de dados sobre a toxicidade, pictogramas de 
difícil interpretação, doses e preparações de complicado entendimento são exemplos 
onde técnicas adequadas de comunicação são pouco ou nunca empregadas 
(PORTELA; TOURINHO, 2016b). 

Além disso, em entrevistas realizadas pelas autoras com um produtor de laranja da 
região de Tanguá, foi relatado que muitos produtores da região aproveitam os finais de 
semana e os feriados, ou seja, quando não há risco de fiscalização, para aplicar na plantação 
os produtos proibidos, o que demonstra na prática a falta de consciência em relação à 
gravidade do problema tratado. 

Mediante esse depoimento, foi feita uma reflexão e chegou-se a conclusão de que 
existem três tipos de produtores: 
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- conscientes: são aqueles que sabem dos riscos causados pelo mau uso dos 
agrotóxicos e fazem tudo corretamente conforme a legislação; 

- negligentes: são os produtores que sabem a respeito dos riscos, entretanto agem de 
modo errado, visando somente o retorno financeiro imediato; 

- ignorantes: não têm idéia dos riscos e, por isso, às vezes agem de forma 
equivocada. 

Diante desse cenário, vê-se a necessidade urgente da realização de campanhas de 
conscientização eficiente daqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos com a 
aplicação desses produtos. Além disso, seria positivo que fossem oferecidos, frequentemente, 
treinamentos aos produtores ou cursos de capacitação aos profissionais do agronegócio, por 
parte dos órgãos públicos e/ou de empresas privadas. Para tal, é necessário que se tenha 
conhecimento do público alvo que se deseja atingir e que, no caso, consiste, sobretudo, de 
trabalhadores com baixo nível de escolaridade e instrução. 

Assim, deixar claro quais são os produtos proibidos no país e os motivos desse 
banimento, apresentando as consequências geradas pelo uso desses produtos nocivos; 
aumentar o conhecimento dos usuários sobre os procedimentos corretos para mistura, 
aplicação, transporte e armazenamento das substâncias químicas; incentivar e auxiliar o uso 
correto dos EPIs e a utilização somente de quantidades realmente necessárias dos produtos, 
são exemplos de temas que devem ser expostos com linguagem simples e adequada à esse 
público. 

6.4) A Conscientização dos consumidores –  Uma pesquisa exploratória 
 

No que se refere ao cálculo da quantidade máxima de resíduos de agrotóxicos que o 
ser humano pode estar exposto, sem que haja contaminação, o Dossiê Abrasco informa que o 
procedimento laboratorial para se chegar a esses valores consiste em:  

1. calcula-se a IDA (ingestão diária aceitável) baseada em estudos realizados com 
animais de laboratório, e expostos aos produtos por via oral, dérmica ou inalatória; 

2. obtém-se o NOAEL (maior dose onde não foi observada efeito adverso) para 
um determinado valor de toxicidade; 
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3. faz-se uma abstração matemática e extrapola-se esse número para o ser 
humano e então define-se a quantidade que este pode tolerar em seu corpo.  

Diante disso, pode-se perceber as lacunas presentes nesse modelo, que o distanciam 
da realidade, como afirma o Dossiê: 

A grande maioria dos modelos de avaliação de risco serve apenas para analisar a 
exposição a um princípio ativo ou produto formulado, enquanto que no mundo real 
as populações estão expostas a mistura de produtos tóxicos cujos efeitos sinérgicos 
(ou de potencialização) são desconhecidos ou não são levados em consideração. 
Além da exposição mista, as vias de penetração no organismo também são variadas, 
podendo ser oral, inalatória e ou dérmica simultaneamente. Estas concomitâncias 
não são consideradas nos estudos experimentais mesmo a partir da possibilidade de 
exposições por diferentes vias modificarem a toxicocinética do agrotóxico, podendo 
torná-lo ainda mais nocivo (Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 2012, p.42). 

Essa falha afeta não só os produtores como também os consumidores, que estão 
sujeitos a exposições combinadas de ingredientes ativos, de baixa dose e longa duração.  

Isto posto, podem ser feitas as seguintes indagações: 
i. Mas, será que os consumidores têm conhecimento do assunto, para poder 

cobrar mudanças como essa, por exemplo? 
ii. Será que os consumidores sabem quão grave podem ser os impactos que esses 

produtos causam? 
Segundo Luiz Claudio Meirelles, “as informações sobre agrotóxicos interessam a 

toda população brasileira em seus diversos segmentos, para que possam conhecer, se 
organizar, se defender e intervir sobre as situações que representam risco a vida (PORTELA; 
TOURINHO, 2016b). ” 

Assim, com o objetivo de saber o nível de conscientização que a população possui a 
respeito desse tema, foi realizada uma pesquisa exploratória, mediante a aplicação de um 
questionário contendo perguntas referentes aos agrotóxicos, e este foi lançado na rede social 
Facebook, em grupos de faculdades, familiares e amigos, atingindo um total de 464 respostas, 
de diferentes estados e grupos sociais. Esta pesquisa, cujas perguntas encontram-se no 
Apêndice deste trabalho, foi realizada entre os dias 19 e 30 de junho de 2016. 
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A pesquisa contou com a participação de estudantes universitários, engenheiros, 
administradores, professores, jornalistas, médicos, esteticistas, dentistas, empresários, 
aposentados, advogados, farmacêuticos, biólogos, psicólogos, agrônomos, entre outros. Os 
participantes são majoritariamente brasileiros, habitantes de diversos estados do Brasil, 
havendo também a colaboração de dois estrangeiros, um de Buenos Aires (Argentina) e um de 
Berlim (Alemanha). 

A Tabela 17 indica a quantidade de pessoas por Estado brasileiro ou outros países 
que não o Brasil, em número e porcentagem, que responderam à pesquisa: 
Tabela 17: Quantidade de pessoas que participaram da pesquisa, por localidade 

Estado/outros países Número de pessoas Porcentagem 
Alagoas 1 0,22% 
Bahia 1 0,22% 
Ceará 20 4,30% 

Distrito Federal 1 0,22% 
Espírito Santo 2 0,44% 

Mato Grosso do Sul 1 0,22% 
Minas Gerais 6 1,29% 

Paraíba 1 0,22% 
Paraná  6 1,29% 

Pernambuco 1 0,22% 
Rio de Janeiro 375 80,82% 

Rio Grande do Sul 13 2,80% 
Roraima 1 0,22% 

Santa Catarina 2 0,44% 
São Paulo 31 6,77% 

Outros países (Alemanha e 
Argentina) 2 0,44% 

Total 464 100% 
Fonte: resultados baseados no questionário elaborado pelas autoras 
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Tendo em vista a diversificação do público alcançado pela pesquisa, pode-se 
constatar que esse é realmente um assunto que interessa a maioria dos brasileiros, como 
demonstra o resultado da pergunta abaixo: 

Figura 35: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 5 do questionário 
contido no Apêndice A 

 
 

 
 

 

Fonte: questionário elaborado pelas autoras 

No entanto, quando questionados sobre os conhecimentos mais específicos a respeito 
desse mercado, o resultado foi: 

Figura 36: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 4 do questionário 
contido no Apêndice A 

 
 

 
 

 

Fonte: questionário elaborado pelas autoras  
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Figura 37: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 7 do questionário 
contido no Apêndice A 

 
 
 
 
 
 

Fonte: questionário elaborado pelas autoras  
 

É válido ressaltar que, dentre as pessoas que responderam “Sim”, em posterior 
conversa informal com algumas delas, constatou-se que muitas estavam equivocadas em 
relação aos alimentos que acreditavam possuir maior teor de resíduo de agrotóxico, o que 
aumenta o índice negativo na prática.  

Além disso, 3,2% dos entrevistados afirmaram não saber qual a utilidade de um 
agrotóxico e apenas 25,4% sabiam que os agrotóxicos só podem ser vendidos mediante 
receituário. Ademais, 177 dos 464 entrevistados se disponibilizaram a expressar sua opinião 
quando questionados se tinham alguma proposta de alternativa ao uso desses produtos. 

Nesse contexto, vale ressaltar que entre os consumidores existem profissionais da 
área da saúde, que também carecem de informação e treinamentos específicos a respeito do 
tema, como explica o advogado Cláudio Silva:  

Diversos profissionais da saúde e de atendimento assistencial e psicossocial não 
sabem ou não conseguem lidar com situações de intoxicação ocupacional. Uma 
abordagem qualificada certamente motivaria mais trabalhadores e trabalhadoras a 
buscar reparação no Judiciário (PORTELA E TOURINHO, 2016b). 

Sendo assim, diante dos dados aqui expostos, pode-se ter uma noção do cenário 
atual, no que diz respeito ao consumo de agrotóxicos e a conscientização da sociedade 
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brasileira. Tem-se, portanto, uma população que, em sua maioria, possui pouca informação 
sobre uma realidade tão próxima: os alimentos que fazem parte de sua mesa diariamente.  

Além disso, o relato dos agricultores – Produtor 1 - às pesquisadoras demonstra um 
outro lado da situação, que se refere à ausência de consciência crítica dos consumidores (o 
que historicamente também ocorria quando os pais aplicavam DDT diretamente na cabeça de 
seus filhos). Um produtor afirmou que, caso não use agrotóxicos em sua plantação, a fruta não 
é vendida no mercado, porque sua aparência não fica esteticamente tão bonita quanto à 
daquelas em que esses produtos são usados. Ou seja, os consumidores preferem escolher um 
alimento mais bonito, sendo que muitas vezes esse é também o que apresenta maior 
contaminação. 

Assim, acredita-se que é necessário que os consumidores tenham acesso a todo tipo 
de informação para que assim seu pensamento crítico possa ser desenvolvido. Uma população 
mais consciente acerca dos problemas que a rodeiam é capaz de cobrar e ver as mudanças 
ocorrerem. 

Sobre essa questão, há o exemplo da indústria de tabaco, que demonstra quão forte 
pode ser a influência de uma população informada: 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1992) conclui que o incremento das 
operações diretas fora dos Estados Unidos ocorre provavelmente devido ao 
estancamento do mercado interno desse país, e que isso se deve ao reconhecimento 
público da relação entre tabaco e problemas de saúde.  

O governo dos Estados Unidos publica em 1964 um relatório de grande impacto na 
opinião pública e, em 1972, aprofunda a investigação sobre os riscos do tabagismo 
para a saúde, estabelecendo uma relação entre o tabaco e várias enfermidades graves 
(BOEIRA, 2006, p.30). 

A partir do questionário, pode-se observar, além da carência de conscientização a 
respeito do tema, que muitos brasileiros se encontram descrentes acerca do funcionamento do 
país, no que diz respeito ao seguimento da legislação. 

A pergunta a seguir fundamenta tal argumento: 
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Figura 38: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 9 do questionário 
contido no Apêndice A 

 
 
 
 

Fonte: questionário elaborado pelas autoras 
Infelizmente, como salientado no capítulo XX, pelo agricultor Produtor 2 de laranja, 

“tem colega aqui na região que pulveriza hoje e colhe amanhã”, também entrevistado pelas 
autoras, existem trabalhadores que não respeitam o intervalo de segurança. 

Ademais, 57,1% dos entrevistados afirmaram que não é novidade a informação de 
que muitos agrotóxicos usados no Brasil já são proibidos em países da Europa e nos Estados 
Unidos.  

Para concluir, foi perguntado na pesquisa a respeito do consumo de produtos 
orgânicos para se ter ideia do interesse do público. O resultado obtido foi o seguinte: 
Figura 39: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 11 do questionário 

contido no Apêndice A 

 
 
 
 
 

Fonte: questionário elaborado pelas autoras 
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Tal resultado mostra que, em geral, há interesse em se consumir produtos orgânicos, 
entretanto muitos não o fazem devido ao elevado custo desse tipo de produto. 

6.5) A Conscientização dos Engenheiros Químicos 
De acordo com o American Institute of Chemical Engineers (AIChE), a Engenharia 

Química é definida como: 
A área/profissão que se dedica à concepção, desenvolvimento, dimensionamento, 
melhoramento e aplicação dos processos e dos seus produtos. Neste âmbito inclui-se 
a análise econômica, dimensionamento, construção, operação, controle e gestão das 
unidades industriais que concretizam esses processos, assim como a investigação e 
formação nesses domínios (AICHE, 2016). 

Dessa forma, a Engenharia Química apresenta-se como um dos ramos da Engenharia 
que possui poder de causar transformações nas matérias-primas, seja pela alteração de sua 
composição, estado físico ou conteúdo energético, para criação e/ou aperfeiçoamento de 
produtos úteis ao ser humano. 

Figura 40: Transformações promovidas pela Engenharia Química 

 
Fonte: Dequi - Departamento de Engenharia Química da Ufrgs (2016) 



 

117  

Por meio desta capacidade de provocar inúmeras transformações sobre diversos 
insumos, tanto em termos conceituais, e na formulação de novos processos e produtos, novos 
equipamentos e novas práticas, a Engenharia Química se caracterizada pelo seu elevado nível 
de interferência na realidade, o que permite-nos acreditar, tendo em vista também o seu 
portfólio de produtos criados ao longo de toda a história, que ela possui um grande potencial 
de trazer modificações ainda maiores para o futuro, podendo colaborar de forma efetiva para o 
fortalecimento da sustentabilidade ambiental e para a melhoria da qualidade de vida dos seres 
humanos. 

Uma pesquisa realizada no âmbito deste trabalho (o questionário desta pesquisa 
encontra-se no Apêndice), com alunos da Engenharia Química da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), contando com 32 respondentes, possui respostas que possuem 
consonância com esta idéia: 94% (93,8%) dos entrevistados responderam que sim, quando 
questionados: “Você acredita que a Engenharia Química tem o poder de atuar bem próxima a 
sociedade, de forma a amenizar impactos e melhorar a vida da população?”. 

No entanto, acreditar em seu poder e saber como utilizá-lo em favor da sociedade são 
coisas bem distintas e que, muitas das vezes, não caminham lado a lado. Diante disso, com o 
objetivo de saber o nível de conscientização dos alunos e de seus interesses a respeito do 
assunto discutido no presente trabalho, algumas perguntas foram feitas e os resultados serão 
expostos a seguir. 

Figura 41: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 1 do questionário 
contido no Apêndice B 

 
 
 
 
 
 

Fonte: questionário elaborado pelas autoras 
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O resultado da pergunta acima é curioso quando comparado ao resultado da mesma 
pergunta feita no primeiro questionário, designado aos consumidores em geral. Na primeira 
pesquisa, 37,5% dos entrevistados responderam que sim, enquanto, no segundo apenas 25% 
afirmaram saber que o Brasil lidera o ranking mundial de consumo de agrotóxicos, desde 
2008. Embora o número de pessoas que participaram de ambas as pesquisas seja muito 
distinto, observando cada amostra, esperava-se que aquela destinada a alunos do curso de 
Engenharia Química apresentasse uma resposta “sim” maior, em porcentagem, porém o 
resultado obtido foi o oposto. De certa forma, os respondentes da primeira pesquisa 
mostraram-se mais informados sobre esta questão. 

Figura 42: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 2do questionário 
contido no Apêndice B 

 
 
 
 
 
 
Fonte: questionário elaborado pelas autoras 

Figura 43: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 4 do questionário 
contido no Apêndice B 

 
 
 

 
 
 
 
Fonte: questionário elaborado pelas autoras 
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Figura 44: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 3 do questionário 
contido no Apêndice B 

 
 
 
 
 

 

Fonte: questionário elaborado pelas autoras 
Figura 45: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 5 do questionário 

contido no Apêndice B 

 
 
 

 
 
 
Fonte: questionário elaborado pelas autoras 

 
Assim, dispondo desses resultados, pode-se perceber que, em geral, os alunos não 

possuem um bom conhecimento sobre questões mais básicas desse assunto, como, por 
exemplo, o fato da maioria deles não saber que o Brasil é o líder mundial nesse mercado ou o 
fato de apenas um pouco mais da metade dos alunos saber como os agroquímicos atuam nos 
alimentos que ingerimos.  

Todavia, observa-se que os estudantes de Engenharia Química demonstram vontade 
de saber mais sobre o tema, pois, na pergunta referente aos impactos que o uso dos 
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agrotóxicos causa, nenhum aluno respondeu que esse tema não lhe interessa e, na questão 
“Como Engenheiro Químico, você teria interesse em conhecer mais sobre essa área?”, a 
grande maioria respondeu “Sim”.  

Então, levanta-se uma nova questão: o que pode ser feito para que os cidadãos 
formadores de opinião do amanhã estejam conscientes de um tema tão importante como esse?  

6.6) Uma proposta para reflexão 
Nesse contexto, é inevitável ressaltar o papel que a educação deve exercer na 

sociedade e, em especial, as Instituições de Ensino Superior (IES). Assim, de acordo com 
Sefidvash (1994): 

A Universidade, se executa seu papel verdadeiro, tem um efeito transformador na 
sociedade. O capital da universidade é o cérebro. O papel da Universidade é 
desenvolvê-lo. As universidades devem desenvolver mentes criativas para resolver 
os problemas do futuro das sociedades e da humanidade. A universidade é distinta 
da escola do segundo grau. Na Universidade os estudantes não apenas recebem 
informações para ser instruídos, mas é o lugar onde eles procuram conhecimentos e 
estão sendo educados. Existe uma grande diferença entre educar e instruir. Aqui é o 
lugar onde a capacidade do homem já com a mente madura será desenvolvida 
(SEFIDVASH, 1994, p.1). 

Principalmente no que diz respeito à formação de engenheiros, acredita-se que as 
Universidades possuem como responsabilidade indispensável o fornecimento de 
conhecimentos técnicos que auxiliem no processo de desenvolvimento tecnológico e de 
formação intelectual do aluno. No entanto, isso não exclui a necessidade de também existirem 
disciplinas que vão além da base técnica e que contribuam para a construção da moral e 
conscientização do futuro engenheiro. 

Uma prova disso é o resultado do questionário para outra pergunta realizada, feita 
aos mesmos estudantes da graduação. Quando questionados “Ao longo de sua graduação, 
você sentiu/sente falta de disciplinas que vão além do conhecimento técnico?”, o resultado foi 
praticamente unânime. Noventa e sete por cento (97%) dos alunos entrevistados disseram que 
sim, ou seja, praticamente 31 dos 32 estudantes. 

Além disso, sabe-se que esse é um caminho de mão dupla. Não basta apenas a 
Universidade cumprir o seu papel, deve haver um interesse por parte dos alunos para que os 
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melhores resultados sejam alcançados. Sabe-se também que existem conhecimentos de mundo 
e atualidades que cabe ao aluno procurar se informar.  

No entanto, tendo em vista a discussão feita ao longo de todo o trabalho, através da 
qual pode-se conhecer o mercado que estão inseridos os agrotóxicos e sobretudo as graves 
consequências geradas pelo uso desses produtos, será que esse não é um tema que deveria ser 
abordado mais especificamente no curso de Engenharia Química?  

Será que o poder de transformação que a Universidade possui, atrelada à capacidade 
que a Engenharia Química detém de promover essas transformações, não poderiam ser mais 
eficientemente explorados?  

No questionário destinado aos estudantes desse curso, foi levantada a seguinte 
questão, cuja resposta vai ao encontro da reflexão feita anteriormente: 

Figura 46: Gráfico representativo das respostas relativas a pergunta 8 do questionário 
contido no Apêndice B 

 
 

 
 
 

 
Fonte: questionário elaborado pelas autoras 

Ou seja, a maioria dos alunos pensa que seria válido haver, no curso de Engenharia 
Química da UFF, uma disciplina que tratasse do mercado de agrotóxicos. 

A Universidade é capaz de fornecer base para que novos talentos e tecnologias sejam 
descobertos, e isso pode mudar o futuro. Como exemplo disso, tem-se o caso do 
desenvolvimento de um biossensor de baixo custo destinado à análise de pesticidas no solo, 
na água e em alimentos contaminados. Esse biossensor é destinado para detecção do pesticida 
organofosforado metamidofós, sendo possível também sua utilização para detectar outros 
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pesticidas organofosforados ou carbamatos. A pesquisa para o desenvolvimento desse 
aparelho, o qual foi posteriormente patenteado, foi realizada pelo IFSC-USP (Instituto de 
Física de São Carlos – Universidade de São Paulo) juntamente com a UFMT (Universidade 
Federal de Mato Grosso) e visa o bem-estar social e diminuição de impacto ecológico. (IFSC, 
2013) 

Apesar de, em um primeiro momento, o tema “agrotóxicos” parecer distante dos 
estudantes da UFF, visto que a maioria deles não habita regiões próximas a plantações ou não 
conhece pessoas que já sofreram algum tipo de dano na saúde devido à aplicação de 
agrotóxicos, o assunto é uma realidade próxima, pois todos consomem alimentos, nos quais 
houve uso de defensivos agrícolas; todos estão imersos em um meio ambiente que sofre com 
os impactos ambientais oriundos dos agrotóxicos; e, sobretudo, a Indústria Agroquímica está 
diretamente relacionada com a Engenharia Química. Desse modo, o engenheiro químico, 
sendo um profissional de um ramo que é capaz de criar ou aperfeiçoar novos produtos, pode 
ser um agente transformador nesse contexto. 

Para isso, é preciso que a Universidade forneça as ferramentas necessárias para 
estimular a criatividade e o pensamento crítico dos alunos. Assim, eles serão capazes de, no 
futuro, desenvolver novas soluções para a problemática atual atrelada ao uso de agrotóxicos, 
sendo criando novos produtos menos prejudiciais à saúde ou encontrando resoluções 
desconhecidas até o presente momento. 

Estudar e refletir na Universidade a respeito de questões relacionadas ao uso de 
defensivos agrícolas, com metodologias que vão além da teoria, como realizando trabalhos 
em campo, por exemplo, é, portanto de fundamental importância para a formação dos futuros 
engenheiros químicos atuantes nessa área.  
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÃO 

Após a execução do trabalho, pode-se concluir que, ao longo dos anos, o homem tem 
apresentado um comportamento inconsequente perante o uso dos pesticidas. Inicialmente esse 
fato tinha como motivo a falta de conhecimento acerca dos danos gerados por esses produtos, 
mas, atualmente, ele se deve à prioridade dada à produtividade e ao lucro financeiro em 
detrimento do bem-estar do ser humano e da sustentabilidade ambiental. Uma prova disso é 
que as consequências negativas que existem por causa da má utilização dos defensivos 
agrícolas são, muitas vezes, mascaradas. 

Anos antes de Cristo, o homem começou a utilizar compostos com função pesticida, 
entretanto tal denominação não era empregada. Sabe-se que o primeiro a ser utilizado dessa 
maneira foi o enxofre, o qual os sumérios passavam em seus corpos para repelir insetos e 
ácaros, no ano 2500 aC. 

O advento da Revolução Agrícola na Europa, entre os anos 1750 e 1880, deu origem 
ao fomento dos primeiros produtos modernos para o controle de pragas. O comércio 
internacional acarretou na descoberta e uso de inseticidas, entretanto ainda não se tinha muito 
conhecimento a respeito dos efeitos nocivos dos pesticidas, tanto para o meio ambiente como 
para a saúde do homem. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, houve um grande avanço no desenvolvimento 
dos pesticidas, período no qual surgiu o DDT. As propagandas da época incentivavam o uso 
do DDT como um produto tão bom para a vida das pessoas, que elas passaram a aplicá-lo 
diretamente na cabeça para matar piolho. Todavia, anos depois, o DDT foi sendo proibido em 
vários países, por se haver descoberto que ele poderia causar câncer, danos neurológicos, 
cardiovasculares e respiratórios, além de severos impactos ambientais. 

Atualmente, existe um vasto conhecimento técnico acerca dos aspectos positivos e 
negativos dos defensivos agrícolas existentes no mercado. 

No que diz respeito aos impactos gerados pelos agrotóxicos no meio ambiente, pode-
se analisar as diversas formas de contaminação existentes, e observou-se a gravidade desse 
problema através do caso da cidade de Lucas do Rio Verde (MT), em que uma névoa de 
agrotóxicos oriunda da área rural trouxe várias consequências pejorativas para a cidade; e 
também através da constatação da contaminação das águas por esses produtos, que já 
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assumem a posição de segunda maior fonte de poluição, segundo o IBGE. Além disso, 
constatou-se a necessidade da realização de um projeto de tratamento da água de lavagem dos 
aviões de aplicação e de uma maior instrução sobre o descarte correto das embalagens 
utilizadas pelos agricultores.  

Além disso, notou-se que as substâncias presentes nos agrotóxicos, entre elas os 
metais pesados, podem permanecer no solo por décadas e também se acumular no organismo 
dos seres vivos, gerando importantes alterações no ecossistema. Essas modificações, por sua 
vez, podem tornar as pragas resistentes aos produtos, o que gera um ciclo vicioso de 
destruição, pois requer a utilização de substâncias ainda mais tóxicas. 

Em relação aos alimentos, segundo a última análise realizada pelo PARA, em 2010, 
o pimentão apresentou maior nível de contaminação por agrotóxico, seguido pelo morango, 
pepino e alface, respectivamente. Além disso, esse mesmo estudo revelou amostras com 
utilização de agrotóxicos acima do limite máximo permitido e a presença de substâncias 
químicas não autorizadas. 

No que diz respeito ao impacto nos seres humanos, pode-se perceber que existem 
três vias principais de contaminação: ocupacional, ambiental e alimentar; e que os pesticidas 
podem atingir a saúde humana de forma aguda ou crônica, podendo gerar desde coceiras, 
vômitos e náuseas até alterações psiquiátricas, efeitos teratogênicos e câncer.  

Nesse contexto, uma importante nota de posicionamento a respeito do uso de 
agrotóxicos, divulgada pelo INCA, constatou o fato de estes serem considerados produtos 
com alto poder carcinogênico e alertou para a gravidade do problema. Ademais, a existência 
de um sistema de subnotificação das mortes geradas pela contaminação por esses produtos 
ilustra o descaso que existe em relação a esse tema no Brasil. 

Perante esse descaso em relação aos impactos gerados pelos agrotóxicos tanto no 
meio ambiente, como nos alimentos e nos seres humanos, é importante que haja um 
regramento jurídico que controle a utilização desses produtos de forma eficaz. Assim, foi feita 
uma análise, no presente trabalho, das leis mais importantes para esse controle, bem como do 
funcionamento do sistema de fiscalização na prática. 

Foi realizada uma visita a uma plantação de laranja na cidade de Tanguá, localizada 
no estado do Rio de Janeiro, onde foram feitas entrevistas com dois produtores rurais locais. 
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Infelizmente, por meio de seus depoimentos, pôde-se observar que as leis não são seguidas 
corretamente por todos aqueles que lidam com a aplicação dos agrotóxicos e a fiscalização 
não ocorre de forma completamente eficaz.  

Além disso, no trabalho em questão, foi feita uma análise do cenário econômico e 
percebeu-se a existência de um mercado muito concentrado, caracterizado pela presença de 
significativas barreiras à entrada de novas empresas e por uma alta concorrência. A líder em 
vendas mundiais é a empresa suíça Syngenta e o Brasil é o maior consumidor dos defensivos 
agrícolas.  

Embora a existência de patentes contribua para o monopólio de grandes empresas no 
mercado de agrotóxicos, as patentes são importantes, pois incentivam o desenvolvimento 
tecnológico e a criação de ingredientes ativos para novos produtos. 

No que diz respeito às vendas dos defensivos agrícolas no Brasil, estas apresentaram 
uma queda em 2015, devido, principalmente, ao contrabando. Apesar disso, a expectativa é 
que esse mercado só venha a crescer, uma vez que existe uma perspectiva de crescimento da 
população mundial e consequente aumento da demanda por alimento. 

Diante de um mercado que se apresenta com forte potencial de crescimento, foi feito 
um questionário para medir o nível de conscientização e conhecimento da população acerca 
do tema. Concluiu-se que, em geral, os consumidores sabem que o uso de agrotóxicos pode 
gerar impactos negativos, entretanto possuem um conhecimento superficial acerca do tema. 
Como exemplo tem-se a falta de informação sobre quais são os alimentos com maior índice 
de teor de agrotóxicos, fato que está presente no dia a dia de todos. 

Em relação ao questionário destinado aos futuros engenheiros químicos, percebeu-se 
que, ao mesmo tempo que há falta de conhecimento por parte dos estudantes, existe também 
um interesse em se estudar mais esse tema.  

Logo, mediante os dados até aqui apresentados e as reflexões realizadas, sugere-se 
um estímulo à conscientização da população e uma maior inserção do tema “Agrotóxicos” no 
curso de Engenharia Química da Universidade Federal Fluminense.   
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A - Questionário online destinado aos consumidores em geral, 
disponível na rede social Facebook no período entre 19/06/2016 e 30/06/2016 

1) Qual estado você mora? (Discursiva) 
2) Qual a sua profissão? (Discursiva) 
3) Você sabe pra que serve um agrotóxico? 
4) Você sabia que o Brasil, desde 2008, lidera o ranking mundial no consumo de 

agrotóxicos? 
5) Você se preocupa com os impactos que esses produtos geram na saúde humana 

e no meio ambiente ou nunca parou para refletir sobre? 
6) Você sabe quais são esses impactos? 
7) Você sabe quais são os alimentos que apresentam maior teor de resíduo de 

agrotóxicos? 
8) Muitos agrotóxicos usados no Brasil já são proibidos em países da Europa e 

nos Estados Unidos. Essa informação é novidade para você? 
9) Junto a cada frasco de agrotóxico existe uma tabela de “intervalo segurança”, a 

qual indica o tempo necessário entre a aplicação do produto e a colheita do alimento, sendo 
esse tempo diferente para cada tipo de plantação. Você acredita que a maioria dos produtores 
rurais/agricultores respeita o tempo de intervalo de segurança? 

10) Você sabia que, segundo a legislação,  assim como os antibióticos, os 
agrotóxicos só podem ser vendidos mediante receituário? 

11) Você consome produtos orgânicos? 
12) Você seria capaz de propor uma alternativa para o uso desenfreado de 

agrotóxicos sem afetar na produção de alimentos? (Discursiva) 
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APÊNDICE B - Questionário online destinado aos alunos de Engenharia 
Química da Universidade Federal Fluminense, no período entre 19/06/2016 e 30/06/2016 

1) Você sabia que o Brasil, desde 2008, lidera o ranking mundial no consumo de 
agrotóxicos? 

2) Você sabe como os agroquímicos atuam nos alimentos que ingerimos? 
3) Você alguma vez já parou pra pensar nos impactos que esses produtos causam 

a saúde humana e ao meio ambiente? 
4) Muitos agrotóxicos usados no Brasil já são proibidos em países da Europa e 

nos Estados Unidos. Essa informação é novidade para você? 
5) Como Engenheiro Químico, você teria interesse em conhecer mais sobre essa 

área? 
6) Ao longo de sua graduação, você sentiu/sente falta de disciplinas que vão além 

do conhecimento técnico? 
7) Você acredita que também é papel da Universidade oferecer disciplinas que 

promovam uma maior conscientização do aluno? 
8) Você faria uma disciplina que apresentasse dados a respeito do consumo de 

agroquímicos no Brasil e no mundo, e do papel do Engenheiro Químico nesse mercado? 
9) Você acredita que a Engenharia Química tem o poder de atuar bem próxima a 

sociedade, de forma a amenizar impactos e melhorar a vida da população? 
10) Você seria capaz de propor uma alternativa para o uso desenfreado de 

agrotóxicos sem afetar na produção de alimentos?  (Discursiva) 
 
 

 
 


