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PONTO DE PARTIDA

RECONHECER OS AGROTÓXICOS COMO UM 
GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA



Doenças relacionadas aos agrotóxicos: um 
pouco do que já conhecemos

• Intoxicações agudas e subagudas: coeficiente de intoxicações aumentou em
126,8% entre 2007 e 2011 (Sinan)

• Efeitos crônicos:
� efeitos sobre a reprodução: infertilidade masculina, abortamento,

malformações congênitas, parto prematuro e recém-nascido de baixo peso;
� alterações imunológicas;
� cânceres;
� hepatopatias crônicas;
� distúrbios endócrinos;
� doenças neurológicas e alterações neurocomportamentais;
� doenças respiratórias, como asma e a fibrose pulmonar.

(FERNÁNDEZ; OLMOS; OLEA, 2007; GRISOLIA, 2005; KOIFMAN; HATAGIMA, 2003; KOIFMAN;
MANSOUR, 2004; LEVIGARD; ROZEMBERG, 2004; MATOS; SANTANA; NOBRE, 2002; MEYER, 2002;
MEYER et al., 2003; PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003; QUEIROZ; WAISSMANN, 2006).



Doenças relacionadas aos agrotóxicos: um 
pouco do que já conhecemos

Cancers, Alzheimer, Parkinson, amyotrophic
lateral sclerosis, asthma, bronchitis, infertility,
birth defects, attention deficit hyperactivity
disorder, autism, diabetes, and obesity.



Pulverização aérea de agrotóxicos

Foto 1: aeronave pulverizando agrotóxicos 
em plantação; Fonte: Cenipa/Divulgação

• Grave processo de contaminação ambiental, pois, enquanto apenas 32% das substâncias
aplicadas permanecem nas plantas, 19% se disseminam pelo ar, atingindo as áreas que estão ao
redor das plantações, e 49% ficam retidas no solo, informações disponibilizadas pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (PIGNATI, MACHADO, CABRAL, 2007);

• Sancionada Lei que autoriza pulverização aérea nas áreas urbanas (13.301).





Invisibilidade ou invisibilização dos efeitos crônicos dos agrotóxicos à 
saúde? Desafios à ciência e às políticas públicas (RIGOTTO; AGUIAR, 2015)

1. Efeitos crônicos dos agrotóxicos: conhecimento científico, Estado e
invisibilização;

2. Algumas linhas de fuga para romper com a invisibilização dos efeitos
crônicos dos agrotóxicos e preveni-los.



PACOTE DO VENENO

• PL6299/02 - Este pacote é um conjunto de projetos de lei que buscam
esfacelar a atual Lei de Agrotóxicos, abrindo de vez a porteira para a farra
dos venenos. Além de manter a troca do nome agrotóxico pelo insuspeito
"defensivo fitossanitário", como previa o projeto original, o deputado da
bancada ruralista foi além: retirou da lei todos os critérios de proibição de
agrotóxicos existentes anteriormente. Assim, a possibilidade de causar
câncer, mutação genética e má-formação fetal não impedem mais um
veneno de ser registrado. Ele também retirou o poder dos Ministérios da
Saúde e do Meio Ambiente vetarem um novo agrotóxico, e acabou com a
proposta de prazo de validade para registro de agrotóxicos.



Política Nacional de Redução de 
Agrotóxicos (PNARA)

� registro; 
� controle, monitoramento e 

responsabilização da cadeia produtiva; 
� medidas econômicas e financeiras; 
� desenvolvimento de alternativas; 
� informação, participação e controle social; 
� formação e capacitação.



Obrigada!
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