I- DA ADMISSÃO DAS REQUERENTES

O processo objetivo da ação direta de inconstitucionalidade acolhe a abertura
dialógica para a participação de amigos da Corte, observadas a relevância da matéria e a
representatividade dos postulantes, quando houver pertinência temática entre os fins
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institucionais e o thema decidendum da ADI.
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A propósito do tema, prescreve a Lei n.º 9.868/99, artigo 7º, §2º:

Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de
ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a
representatividade dos postulantes, poderá, por despacho
irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo
anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Outrossim, o artigo 482, §3º do CPC:

Art. 482. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente
do tribunal designará a sessão de julgamento.
§ 3o O relator, considerando a relevância da matéria e a
representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho
irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Ademais, incide à espécie o artigo 323, § 3º do Regimento Interno do STF, posto
que a repercussão geral, no caso da ação de direta de inconstitucionalidade se lhe é
imanente:

Art. 323. Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso
por outra razão, o(a) Relator(a) ou o Presidente submeterá, por
meio eletrônico, aos demais Ministros, cópia de sua
manifestação sobre a existência, ou não, de repercussão geral.
(...)
§ 3º Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a)
admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a
manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado,
sobre a questão da repercussão geral.
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As postulantes comparecem à presença deste Sodalício para colacionar
argumentos científicos, lastreados em robusto material de apoio, composto por artigos e
relatórios de pesquisa subscritos por centenas de expertos.
Nesta moldura, a pretensão das requerentes vem ao encontro do entendimento já
consolidado neste Tribunal:
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AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE
INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE
INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE
JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua
opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas
de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo
da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel
que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente
colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae,
historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade
de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica,
quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar
elementos de fato e de direito que, por qualquer razão,
escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade
de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente
imparcial. 4. A experiência norte-americana demonstra que os
amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida
imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical
Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226.
1999). 5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o
fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da
figura, independentemente de seus eventuais interesses: “1. A
manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal
para uma questão relevante que ainda não tenha sido
comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o
Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este
propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é
recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser
apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante
este Tribunal, conforme previsto na regra 5.” (Rules of The
Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for
an Amicus Curiae) 6. A doutrina do tema reconhece que há uma
multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador
da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O
eventual interesse individual não pode ser o fundamento a
justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse
tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse
institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o
4
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amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA
BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro:
um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae
presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se
submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a
ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o
pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva
suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação
do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da
Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento
nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil
– notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante
específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode
eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da
jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o
destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas
também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre
as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade,
consoante a análise do binômio necessidade-representatividade.
9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do
amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de
declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de
demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do
CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 10. É que o
amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não
exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma
lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de
seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que
se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de
contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae:
Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30).
(...)(RE 602584 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG
19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)

DA LEGITIMIDADE

DOS

ÓRGÃOS

REQUERENTES PARA SEREM

ADMITIDOS NA QUALIDADE DE AMICI CURIAE

A figura do amicus curiae foi introduzida em nosso ordenamento pela Lei n.
9.868/99, cujo artigo 7º, § 2º, permite o ingresso de terceiros para além dos
explicitamente legitimados (art. 2º da Lei nº 9.869/99), desde que sejam atendidos os
requisitos de “representatividade dos postulantes” e “relevância da matéria”.
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Posteriormente, o novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março de
2015, estendeu a possibilidade da atuação do Amicus Curiae para as demais ações civis,
inclusive em primeiro grau, a ser considerado em cada caso, a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia:

Im
pre
sso
Em por
: 0 : 01
8/0 5.
3/2 935
02 .06
2 - 008 31
:42 AD
:41 I 6
95

5

CAPÍTULO V
DO AMICUS CURIAE
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das
partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação
de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

Essa abertura democrático-participativa da jurisdição constitucional amplia o
leque de legitimados a intervir nos processos de controle concentrado de
constitucionalidade, permitindo que os Ministros do Supremo Tribunal Federal
autorizem a “participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade
especializada, com representatividade adequada”.

Portanto, a figura do amicus curiae inova no âmbito do processo constitucional,
e agora no processo civil, já que fortalece uma perspectiva pluralista e aberta dos
intérpretes constitucionais, possibilitando aos Ministros do STF, aos juízes e tribunais
construir e legitimar as suas decisões com base nos aportes da sociedade civil, ou seja,
através da construção de um novo paradigma de hermenêutica constitucional e civil,
mais democrático e participativo, conforme o disposto em nossa Constituição Federal de
1988 e no modelo de Estado Democrático de Direito por ela adotado em seu art. 1º.
Como restará demonstrado a seguir, os órgãos ora requerentes possuem interesse
na causa em exame, visto que a matéria trata de temática vinculada diretamente às suas
incumbências institucionais.
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DA LEGITIMIDADE DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS
(CEDH-RS)
O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS é o órgão máximo do
Sistema Estadual de Direitos Humanos, criado pela Lei Estadual n. 14.481, de 29 de
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janeiro de 2014, e dentro de suas atribuições legais estabelecidos em seus art. 9º estão:
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manifestar-se sobre programas, projetos e ações de políticas públicas de
direitos humanos” (inciso I); “propor a elaboração e a reforma da legislação
estadual e avaliar atos normativos, administrativos e legislativos de interesse
da Política Estadual de Direitos Humanos, visando à sua adequação aos
princípios e garantias de direitos humanos” (inciso IV); “denunciar aos
órgãos competentes o não cumprimento das obrigações constitucionais e
legais de direitos humanos por agentes públicos e privados (inciso VIII).

O CEDH-RS é o órgão do Estado gaúcho baseado nas características
estabelecidas pelos “Princípios de Paris”1, com a competência para promover e proteger
os direitos humanos, agindo com independência. Trata-se de órgão integrado por
representantes de órgãos públicos e de organizações da sociedade civil, para mandato de
três anos (art. 11, Lei Estadual n. 14.481/14). Pelo Poder Público são cinco
representações, a saber: Procuradoria-Geral do Estado; Defensoria Pública do Estado;
Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social; Secretaria
da Segurança Pública; Secretaria da Educação.

Já pela sociedade civil, o CEDH-RS é composto por 12 entidades titulares, a
saber:

Fundação Luterana de Diaconia (FLD); Conselho Regional de Psicologia do
RS (CRP-RS); Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF);
Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (Amencar); Associação
para a Grandeza e União de Palmas (Agrupa); Acesso Cidadania e Direitos
Humanos;– Cooperativa Central de Assentamentos do RS (COCEARGS);
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH-RS); Associação do
Voluntariado e da Solidariedade (Avesol); Grupo Pela Livre Expressão

1

ONU. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. PRINCÍPIOS
RELATIVOS AO ESTATUTO DAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS (PRINCÍPIOS DE PARIS). Adotados pela resolução 48/134 da
Assembleia Geral das Nações Unidas, de 20 de dezembro de 1993. Disponível em:<
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/principiosparis.pdf >. Acesso em:
13/06/2019.
7

Sexual; Coletivo Feminino Plural; e Instituto de Assessoria das Comunidades
Remanescentes de Quilombos (IACOREQ).

Dentre as entidades suplentes estão:
Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (APERGS);
Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (ANAB); Ordem dos
Advogados do Brasil seccional RS (OAB/RS); Outra Visão – Grupo LGBT+;
Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do RS (ADPERGS);
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UCPEL: Universidade Católica de Pelotas; Associação dos Juristas pela
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Democracia (AJURD); SERPAZ: Serviço de Paz; Fórum de Justiça do Rio
Grande do Sul; Maria Mulher: Organização de Mulheres Negras.

Recentemente, em 18 de novembro de 2021, o Pleno do CEDH-RS aprovou a
Resolução n. 37 (documento anexo), a qual define a possibilidade de representação
externa do CEDH-RS como amicus curiae através de consultoria ad hoc pro bono e
também outras formas de representação de especialistas indicados pelo Pleno do
Conselho.

Na 78ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio
Grande do Sul (CEDH-RS), realizada em 10 de dezembro de 2021, o pleno aprovou o
ingresso de amicus curiae pelo CONSEA, CES e CEDH, sobre a inconstitucionalidade
da Lei Estadual n. 15.671/2021. Em atenção à Resolução n. 37/2021, foi deliberado
sobre a nomeação de representante para assinatura da peça jurídica de amicus curiae na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6955. A mesa diretora sugeriu o nome do
conselheiro Rodrigo Medeiros e da conselheira Ingrid Birnfeld como procuradores/as do
CEDH-RS, o que foi acatado pelo Pleno.

DA LEGITIMIDADE DA AJURIS

No que concerne à AJURIS, sua legitimidade decorre do seu Estatuto, que situa a
promoção da cidadania e a defesa dos direitos humanos dentre seus fins institucionais,
conforme Art. 1º, alínea “l” do Estatuto da AJURIS, verbis:
Art. 1º - A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul,
também designada pela sigla Ajuris, com sede e foro na cidade
de Porto Alegre, RS, fundada em 11 de agosto de 1944, e com
prazo indeterminado de duração, tem por finalidade:
(...)
8

l) promover, participar ou apoiar eventos ou manifestações
culturais, sociais e de promoção ou difusão da cidadania e
defesa dos direitos humanos, ou de qualquer natureza, a critério
do conselho executivo, observadas as limitações do artigo 61.
Nesta conjuntura, a AJURIS age em consonância com seus fins estatutários, ao
co-firmar a presente petição, atuando a serviço da promoção da cidadania e dos
direitos humanos.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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DA LEGITIMIDADE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO

No que concerne ao CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, sua legitimidade decorre da Lei Estadual n. 10.097/94, lei de
criação do Colegiado, que prevê em seu artigo 2º suas atribuições:

Art. 2º - O Conselho Estadual de Saúde, instância colegiada do Sistema
Único de Saúde, terá funções deliberativas, normativas e fiscalizadoras,
assim como de formulação estratégica, atuando no acompanhamento,
controle e avaliação da política estadual de saúde, inclusive nos seus
aspectos econômicos e financeiros.

Quanto às competências do colegiado, vale ressaltar o artigo 8º, VIII da Lei
Estadual n. 10.097/94, senão vejamos:

Art. 8º - Ao Conselho Estadual de Saúde compete, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo:
[…]
VIII - atuar na formulação de estratégias e no controle da
execução da Política Estadual de Saúde, no âmbito do Estado
do Rio Grande do Sul;

Ora, considerando o texto legal colacionado, resta cristalina a legitimidade do
CES/RS, haja vista que, na qualidade de instância estadual de Controle Social do SUS,
considerando as funções deliberativas e fiscalizadoras sobre a formulação e fiscalização
da execução de toda e qualquer política pública que impacta a saúde da população,
notadamente no que se refere à Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica, do
Trabalhador e Ambiental), e tendo em vista que a utilização de agrotóxicos causa
incontestáveis agravos à saúde humana, impõe-se a imprescindível participação deste
Colegiado neste julgamento.
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DA LEGITIMIDADE DA UNIÃO
PREVIDÊNCIA SOCIAL E PÚBLICA

GAÚCHA

EM

DEFESA

DA

A União Gaúcha é uma associação, com fins não econômicos, constituída e
integrada por associações e sindicatos de servidores públicos estaduais ativos, inativos e
pensionistas, as quais, identificadas por valores, princípios e objetivos semelhantes,

Im
pre
sso
Em por
: 0 : 01
8/0 5.
3/2 935
02 .06
2 - 008 31
:42 AD
:41 I 6
95

5

congregam-se com o fim de realizar uma ação unitária, coordenada e comum.
Sua legitimidade decorre do seu Estatuto, que prevê, como um de seus objetivos, a
elaboração de um projeto estadual que atenda às expectativas dos servidores e que se
fundamente nos princípios de solidariedade, justiça social, dignidade da pessoa humana,
liberdade e cidadania (art. 5o, V).

Assim, em consonância com seus estatuto, a União Gaúcha, co-firma a presente
petição, atuando a serviço da promoção da justiça social, da cidadania e da dignidade
da pessoa humana.

Além disso, importante referir que os danos à saúde e ao ambiente exigem
políticas públicas específicas e demandam um alto custo orçamentário aos entes
públicos, razão pela qual as entidades que compõem a UG entendem fundamental
evitar o retrocesso ambiental acarretado pela legislação ora questionada.

DA LEGITIMIDADE DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - CONSEA/RS
O Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do
Estado do Rio Grande do Sul (CONSEA/RS) foi criado pela Lei n.º 11.914, de 11 de
maio de 2003, com o objetivo de propor políticas, programas e ações voltadas ao direito
à alimentação e à nutrição, especialmente da população que não dispõe de meios para
prover suas necessidades básicas alimentares.
Composto por 48 membros titulares e suplentes, dentre os quais, representantes
do poder público e da sociedade civil, o CONSEA tem como uma de suas atribuições
legais promover o direito humano à alimentação (art. 2o, I).
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O direito humano à alimentação implica não apenas no direito de estar livre da
fome e da má nutrição, mas também no direito à alimentação adequada, ou seja, com
acesso a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e
suficientes, que garantam uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e
mental, individual e coletiva.
Neste sentido, a segurança alimentar e nutricional sustentável faz parte do
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conceito do direito humano à alimentação, abrangendo a conservação da biodiversidade
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e a utilização sustentável de recursos, tendo como base práticas alimentares promotoras
de saúde que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica
e socialmente sustentáveis, com especial destaque à agroecologia e produção orgânica
nos termos do 1o, III do Anexo do Decreto no 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, no art.
8o, I da Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, no art. 3o, IV e VII com art. 4o, III
do Decreto no 7.272, de 25 de agosto de 2010, no art. 3o e 4o da Lei Estadual no
12.861, de 18 de dezembro de 2007 e na Lei Estadual no 13.845 de 13 de dezembro de
2011.

Assim, buscando promover a proteção ao direito humano à alimentação
saudável, em atenção às suas competências legais, o CONSEA aprovou seu pedido de
habilitação como amicus curiae na presente demanda, conforme Ata da 1ª reunião
Plenária do CONSEA RS - 2022, tendo destacado o seu conselheiro Leonardo Pillon
para o presente ato.

DA LEGITIMIDADE DA TERRA DE DIREITOS

A Terra de Direitos é uma associação civil sem finalidade lucrativa, fundada em
15 de junho de 2002, com sede em Curitiba - e atividades em Santarém, Oeste do Pará,
em Curitiba e no interior do Paraná, e em Brasília - e voltada para a defesa dos Direitos
Humanos. É constituída por advogados, pesquisadores de ciências humanas e
integrantes de diversos movimentos sociais, com atuação nacional e internacional, cujo
objetivo precípuo é o fortalecimento da luta dos movimentos sociais nas seguintes
linhas de ação: Direito à Terra e ao Território, Direito ao Meio Ambiente, Direito ao
Trabalho, Direito à Cidade e Direito à Vida.
Conforme revela seu Estatuto social, estão dentre os objetivos da Terra de
Direitos:

11

(a) Apoiar as entidades na preparação e divulgação, tanto no
plano nacional quanto no plano internacional, de denúncias e
violações de Direitos Humanos;
(b) Contribuir na construção de estratégias para a efetivação dos
direitos humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais;
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(j) propor ações coletivas para a defesa de direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos;
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(o) estimular o aprofundamento da discussão internacional,
nacional, regional e local de questões voltadas ao direito à terra,
território, à cidade, à inclusão sócio-espacial, à biodiversidade, à
soberania alimentar, no âmbito dos direitos humanos
econômicos, sociais e culturais e ambientais;
(p) estimular o cumprimento dos tratados internacionais de
defesa dos direitos humanos.

Ao longo dos anos o trabalho da Terra de Direitos foi reconhecido também por
premiações importantes, como o Prêmio Defensores de Direitos Humanos – categoria
Dorothy Stang, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, além de premiações
recebidas por membros da equipe, como o Prêmio Robert F. Kennedy de direitos
humanos. Em 2011, o projeto de regularização fundiária “Direito e Cidadania”,
coordenado pela Terra de Direitos, recebeu premiação do Prêmio Innovare, que
reconhece as boas práticas dentro do campo jurídico.

Dentro do trabalho em Biodiversidade, Justiça Socioambiental e Soberania
Alimentar, a entidade trabalha pela construção da soberania alimentar associada à
sustentabilidade ambiental, em oposição à matriz produtiva e tecnológica hegemônica e
à expansão das monoculturas, que reproduzem a desigualdade social e impactam a
Biodiversidade.

Utilizando o marco dos direitos humanos econômicos, sociais, culturais e
ambientais; busca a garantia dos direitos dos agricultores e povos tradicionais à livre
utilização da biodiversidade e o fortalecimento de experiências pela Soberania
Alimentar, especialmente em face do impacto das novas tecnologias e da aplicação de
mecanismos de propriedade intelectual sobre a vida.
Dessa forma, em razão de seus deveres estatutários e de sua atuação
institucional, preenche a Terra de Direitos os requisitos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº
12

9.868/99 e do artigo 138 do Código de Processo Civil, especialmente em vista de,
conforme seu estatuto, ter a finalidade de atuar na proteção dos Direitos Econômicos,
Sociais, Culturais e Ambientais e ainda estimular o cumprimento dos tratados
internacionais de defesa dos Direitos Humanos.

II- DO SUMÁRIO DA ADI nº 6955
Cuida de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelos PARTIDO DOS
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TRABALHADORES e PARTIDO SOCIALISMO e LIBERDADE – PSOL, que tem
por objeto a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei nº 15.671/2021 do Estado
do Rio Grande do Sul, que alterou o artigo 1º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.747, de
22.12.1982, nos seguintes termos:

Art. 1º. a ei nº .
de 22 de dezembro de 1 2, que disp e
sobre o controle de agrotóxicos e outros biocidas em nível
estadual e dá outras providências, fica altera a redação do §2º,
do artigo 1º, conforme segue:
Art. 1º (...)
§2º Só serão admitidas, em território estadual, a distribuição e
comercialização de produtos agrotóxicos e biocidas, seus
componentes e afins, já registrados no órgão federal competente
e que sejam cadastrados, respectivamente, nos órgãos estaduais
competentes, conforme regulamento.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua
publicação.”

Insta gizar que a Lei Estadual n. 7.747/1982 foi a primeira normativa brasileira a
regular a comercialização e distribuição de agrotóxicos e biocidas ao
prévio cadastramento estadual obrigatório. Dentre os diversos
dispositivos estava o condicionamento do registro de agrotóxicos
importados à comprovação da autorização do uso no país de origem.”
(...) “proibido em 2 países que comp em a União Europeia, inclusive
na Inglaterra, onde é produzido), que só foi banido pela Anvisa
somente em 2020. u seja, graças à ei Estadual n. .
2 os
ga chos e ga chas estavam livres deste veneno (à exceção de
eventual contrabando), pois, com base nessa legislação, a equipe
técnica da EPAM vinha negando o cadastramento do paraquat no
Rio Grande do Sul.
Vale mencionar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou sobre o tema e, na ocasião do julgamento da Suspensão de
Segurança sob n. 5230, de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia,
confirmou estes atos: O reconhecimento pelo órgão federal do
prejuízo no uso do paraquate à saúde daqueles que manipulam
herbicidas com essa substância em sua composição demonstra a
similaridade da questão jurídica posta na espécie vertente com aquele
objeto das ações de controle abstrato de constitucionalidade ajuizadas
13
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contra leis estaduais pelas quais se proibiu a produção,
comercialização e uso de amianto/asbesto, nas quais este Supremo
Tribunal assentou a legitimidade constitucional da opção legislativa
estadual em editar normas específicas mais restritivas que a lei
nacional, na esfera de sua competência legislativa concorrente,
suplementar (sobre comércio, consumo e meio ambiente) e comum
(cuidar da saúde), não havendo impedimento em adotar providência
mais cautelosa que a estabelecida pelo legislador nacional (Ações
Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.937/SP, 3.406/RJ, 3.470/RJ,
3.356/PE e 3.357/RS, e Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 109/SP).
A necessidade de leis restritivas do uso de agrotóxicos e respostas
sólidas contra medidas de precarização normativa foram
recomendadas, inclusive, pelo Relator Especial para Resíduos Tóxicos
da rganização das aç es Unidas em sua visita ao rasil, ao sugerir
“eliminar gradualmente o uso de pesticidas altamente perigosos,
incluindo glifosato e atrazina, e produtos químicos industriais tóxicos,
priorizando aqueles já proibidos ou restritos nos países da CDE” e
“eliminar gradualmente a importação de substâncias perigosas
proibidas de uso no país de exportação” (ONU, A/HRC/45/12/Add
2,2020, p. 20).

O feito foi distribuído à Relatoria do Ministro DIAS TOFOLLI que, in limine,
determinou o processamento da lide pelo rito sumário do artigo 12 da Lei 9.868/992,
verbis:

A relevância da questão debatida na presente ação direta enseja a
aplicação do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de que
a decisão seja tomada em caráter definitivo. Solicitem-se informações
à parte requerida, no prazo de dez dias. Após, abra-se vista,
sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União
e ao Procurador-Geral da República.

Atualmente, cumpridas as diligências determinadas no despacho inicial, o feito
está concluso com o Relator desde 17/12/2021.
III- VEDAÇÃO DE RETROCESSO

No caso em exame, há inequívoca violação material ao princípio da vedação ao
retrocesso, uma vez a Lei nº 15.671/2021 do Estado do Rio Grande do Sul, ao revogar o
requisito de aprovação do ingrediente ativo na origem, autoriza a distribuição e
comercialização de agrotóxicos, ignorando robusto cabedal de achados científicos que

2

Lei nº 9.868/99, art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria
e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das
informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral
da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que
terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.
14

justificaram a proibição na sede do fabricante, porque o nocivos à saúde e à vida
humanas, bem como ao equilíbrio ecossistêmico.
A vigência da Lei estadual vergastada permitiu, ipso facto, que moléculas
como atrazina e finopril, v.g. - ingredientes ativos de altíssima nocividade à saúde e à
vida humana e não-humana, bem como ao equilíbrio ecossistêmico para as
presentes e futuras gerações - sejam passíveis de análise pela FEPAM, porquanto o
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impedimento da proibição na origem foi removido.
Neste diapasão, ad exemplum:

Atrazina

Fipronil

Piroxasulfona

Florpirauxifen Benzil

Saflufenacil

Fluopiram

Simazina

Halauxifeno Metílico

Sulfoxaflor

Indaziflam

Tebufenozide

Cloretos de
Etilbenzalconio e
Benzalconio

Metaflumizone

Tepraloxidim

Diafentiurom

Metidationa

Tiencarbazona-metílica

Diclorana

Metoxifenozida

Tifluzamida

Dietholate

Novalurom

Tiodicarbe

Dinotefuram

Octanoato de Ioxinila

Triciclazol

Fomesafem

Permetrina

Trinexapaque-etílico

Carbendazim
Carbosulfano
Cianamida
Ciclaniliprole

15

Fenitrotiona

Piroxasulfona

Fenpropimorfe

Quincloraque

De outra banda, as moléculas indeferidas pela FEPAM, com base nos
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argumentos científicos visitados para a proibição na origem, poderão ser revistas.
Os ingredientes ativos que se encontram nesta situação são os seguintes,
exemplificativamente:

INGREDIENTE ATIVO

MOTIVO DO INDEFERIMENTO

Ametrina

possui alta solubilidade em água (204
mg/L), baixo coeficiente de adsorção em
compostos orgânicos no solo (Koc=245)
e baixa degradação por hidrólise (meia
vida por hidrólise=28 dias). Devido a
esses fatores, esse ingrediente ativo
possui alta probabilidade de lixiviação e
alto potencial de contaminação de águas
subterrâneas. Devido ao alto potencial de
contaminação de águas subterrâneas, não
é permitido, sob o ponto de vista
ambiental, o uso de produtos que
contenham como ingrediente ativo
Ametrina no estado do Rio Grande do
Sul.

16

Em humanos, a Sulfluramida é
rapidamente metabolizada a PFOS. A
exposição dessa substância a humanos é
associada a maior incidência de câncer de
bexiga e maior risco de neoplasias do
sistema reprodutivo masculino e do trato
gastrointestinal. No meio ambiente a
Sufluramida se degrada a PFOS,
substância que apresenta características
de alta toxicidade, persistência,
capacidade de transporte a longas
distâncias e bioacumulação. Alguns
cenários de exposição ambiental
resultaram em risco para peixes, pássaros
e mamíferos, apresentando efeitos
adversos na exposição subcrônica
(mortalidade em macacos) e na
toxicidade reprodutiva (mortalidade em
filhotes de ratos) e efeitos de toxicidade
aguda (crustáceos e peixes).
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Sulfluramida

Trifloxissulfurom-Sódico

Possui alta solubilidade em água, baixo
coeficiente de adsorção em compostos
orgânicos no solo e baixa degradação por
hidrólise. Devido a esses fatores, esse
ingrediente ativo possui alta
probabilidade de lixiviação e alto
potencial de contaminação de águas
subterrâneas.

Tebutiurom

possui alta solubilidade em água (2200
mg/L), baixa degradação por hidrólise,
baixo coeficiente de partição octanolágua (Kow=1,79) e baixa adsorção a
compostos orgânicos em solos (Koc=80),
devido a esses fatores, esse ingrediente
ativo possui alta probabilidade de
lixiviação e alto potencial de
contaminação de águas subterrâneas

17

Neste cenário, os artigos 1º e 2º da Lei nº 15.671/2021 do Estado do Rio
Grande do Sul são inconstitucionais, porquanto reduziram, em descompasso com a
vontade do Poder Constituinte originário, o nível de proteção destes direitos

5

fundamentais a patamares de concretização insuficiente.
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Importante gizar que, em caso de competência concorrente, o Ente estatal pode
estabelecer maiores restrições à autorização da distribuição e comercialização de
agrotóxico, posto que está em pauta interesse público, ínsito ao dever de proteção à
saúde pública e à sustentabilidade, em suas múltiplas dimensões.

Sobre o tema, lapidar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.343 MC-Ref,
sob a Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, julgada em 06/05/2020, DJe
17/11/2020 (grifamos):

CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19). AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A
FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM
ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1º E 18 DA CF).
COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO
INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF).
CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.Em momentos de
acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de
cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes
federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem
utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público,
sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de
equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência
entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitandose o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à
condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de
COVID-19.
2.A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus
(COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de
governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a
adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para
o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. 3.A
União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação
em uma pandemia internacional nos moldes que a própria
Constituição estabeleceu no SUS. 4.Em relação à saúde e assistência
pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência
administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e
18
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Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência
concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre
proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos
Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e
prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do
Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a
consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no
que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica
(art. 6º, I, da Lei 8.080/1990). 5.Não compete, portanto, ao Poder
Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos
estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas
competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no
âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas
como a imposição de distanciamento ou isolamento social,
quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio,
atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros
mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de
infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS
(Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos,
como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of
London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of
COVID19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários
autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce
COVID-19 mortality and healthcare demand, vários autores). 6.Os
condicionamentos imposto pelo art. 3º, VI, “b”, §§ 6º, 6º-A e 7º, II, da
Lei 13.979/2020, aos Estados e Municípios para a adoção de
determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do
COVID-19, restringem indevidamente o exercício das competências
constitucionais desses entes, em detrimento do pacto federativo.
7.Medida Cautelar parcialmente concedida para: (a) suspender, sem
redução de texto, o art. 3º, VI, “b”, e §§ 6º, 6º-A e 7º, II, excluídos
Estados e Municípios da exigência de autorização da União, ou
obediência a determinações de órgãos federais, para adoção de
medidas de restrição à circulação de pessoas; e (b) conferir
interpretação conforme aos referidos dispositivos para estabelecer que
as medidas neles previstas devem ser fundamentadas em orientações
de seus órgãos técnicos correspondentes, resguardada a locomoção de
produtos e serviços essenciais definidos por ato do Poder Público
federal, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência
constitucional de cada ente federativo.

A ratio decidendi da ADI 6.343 MC-Ref pode ser aplicada ao caso em debate,
posto que a regulação do uso de agrotóxicos deve ser presidida pelo interesse público
na máxima prevenção de doenças etiologicamente correlacionadas, afetas à saúde
humana e não-humana; e, sucessivamente, a mitigação de seus efeitos sistêmicos,
sendo esta tarefa de todos os Entes do consórcio federativo, no limite de suas esferas
competenciais.

19

Os artigos 1º e 2º da Lei estadual nº 15.671/2021 estão na direção
diametralmente oposta.
Passemos ao exame de contributos da ciência, no espectro do thema decidendum.

5

IV- APORTES CIENTÍFICOS À LIDE
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1.
Situação regulatória internacional de agrotóxicos com uso autorizado no
Brasil
Estudo recente (FRIEDRICH et.al., 2021) investiga a situação regulatória
internacional de agrotóxicos nos países membros da OCDE, da Comunidade Europeia e
BRICS, numa análise comparativa com os homólogos aprovados no Brasil.
O registro de agrotóxicos no País é concedido pelo MAPA e pelo Ministério do
Meio Ambiente, após autorização da ANVISA, IBAMA e MAPA, responsáveis pela
avaliação dos potenciais impactos sobre a saúde, o meio ambiente e a eficácia
agronômica, respectivamente.

Alguns efeitos sobre a saúde humana, como mutação genética, efeitos sobre o
sistema reprodutivo, teratogenicidade, distúrbios hormonais e câncer são
considerados proibitivos para o registro, e são causa de banimento em processo de
revisão.

Conforme ensinam CALHEIROS et al.(2021)3:

A base legal para a reavaliação dos agrotóxicos no Brasil está
vinculada à condição de membro integrante e/ou signatário de acordos
e convênios internacionais promovidos por diversos órgãos da
Organização das Nações Unidas (ONU), como a Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud), entre outros relativos aos temas da saúde, alimentação,
trabalho e meio ambiente (Brasil 2018a).
Segundo Friedrich et al (2021), a Lei 7.082/19892 que regulariza os
aspectos que envolvem efeitos sobre a saúde humana, como mutação
genética, efeitos sobre o sistema reprodutivo, teratogenicidade,

3

BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCURADORIA-REGIONAL DA 3ª REGIÃO.
Parecer Técnico (2021). CALHEIROS, Débora F.; GURGEL, Aline do Monte; FRIEDRICH, Karen;
MEIRELLES, Luiz Claudio. Recomendações para a Proibição de Agrotóxicos com Uso Ainda
Permitido no Brasil, p. 1-2/83.
20
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distúrbios hormonais e câncer, são considerados proibitivos para fins
de registro de IAs no país e que a observação desses efeitos leva ao
banimento dos agrotóxicos em processo de revisão de registro e ao
indeferimento de novos ingredientes ativos. Ainda os mesmos autores
informam que não há previsão legal no país sobre a periodicidade
mínima para a reavaliação de registro. O Decreto 4.074/023, que
regulamentou a lei em questão, recomenda que essa revisão poderia,
em tese, ocorrer a qualquer tempo, orientada por alertas
internacionais, novos estudos científicos ou denúncias realizadas por
instituições de referência, nos termos do seu inciso VI, Art. 2. Pela
ANVISA, a reavaliação toxicológica é realizada de acordo com os
critérios dispostos na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 221
de 28 de março de 20184, porém a norma não previu a periodicidade
mínima ou prazo máximo para sua conclusão.

No entanto, essa revisão não ocorre de forma automática ou periódica: a
legislação brasileira não prevê revisão periódica do registro dos agrotóxicos.
Novamente recorrendo a CALHEIROS et al.(2021):

Em 2008, a Anvisa publicou a Resolução da Diretoria Colegiada
(RDC) nº 10, na qual indicou a realização da reavaliação toxicológica
de 14 agrotóxicos por conta de estudos científicos que apontavam sua
elevada toxicidade para seres humanos e alertas internacionais. Os
ingredientes ativos a serem reavaliados foram: abamectina, acefato,
carbofurano, cihexatina, endossulfam, forato, fosmete, glifosato,
lactofem, metamidofós, paraquate, parationa metílica, tiram,
triclorfom. A Fiocruz foi contratada para elaborar notas técnicas
contendo a revisão de estudos científicos publicados e indicando o
potencial de causar doenças em seres humanos para cada um desses
ingredientes ativos de agrotóxicos, concluindo que o uso desses
agrotóxicos compromete a saúde e, por isso, deveriam ser proibidos
no Brasil(...)
(...) decisões recentes da ANVISA, entre 2019 e 2020, abamectina,
acefato, fosmete, glifosato, lactofem e tiram permaneceram com uso
autorizado. Dentre estes, os IAs de uso autorizado para a cultura de
cana-de-açúcar são abamectina, glifosato e tiram, tiveram as
autorizações mantidas, mas com restrições de uso, determinando
medidas de mitigação de riscos à saúde e alterações no registro
decorrentes da sua reavaliação toxicológica.4

A investigação (FRIEDRICH et.al., 2021) conclui que dos 399 ingredientes
ativos de agrotóxicos químicos e semioquímicos registrados no Brasil para uso
agrícola, 120 foram relacionados a danos à saúde e ao meio ambiente listados em
classificação de potencial cancerígeno (Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos e Agência Internacional de Pesquisa em Câncer – IARC), desregulação
endócrina e candidatos para substituição (Comunidade Europeia).

4

Idem, p. 2-3.
21

Considerando os ingredientes ativos para os quais estão disponíveis dados de
comercialização no País, 67,2% deste volume está associado a pelo menos um dano
crônico grave dentre os avaliados no estudo.
No caso dos 77 agrotóxicos candidatos à substituição na Comunidade
Europeia, 68% tem seu uso autorizado no Brasil. O estudo constatou ainda que dos
20 ingredientes ativos de agrotóxicos com maior volume de comercialização (excluindo

5

os óleos mineral e vegetal), onze se enquadram em pelo menos um critério que
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evidencia potencial dano crônico segundo as listas consultadas.

Por fim, do total de ingredientes ativos de agrotóxicos estudados e
autorizados no Brasil, apenas 3,5% (quatorze) são aprovados em todos os países
membros da OCDE. Incluindo-se os países estudados do BRICS, o número diminui
para doze.

A pesquisa demonstra que 81% dos agrotóxicos autorizados no Brasil não
tem permissão de uso em pelo menos três países da OCDE, e 31% não tem
aprovação sequer na China e na Índia.

2.

Sindemia e sua correlação ontogênica com o uso de agrotóxicos
Sindemia, neologismo cunhado na década de 1990, pelo antropólogo e médico

americano Merrill Singer, combina os termos sinergia e pandemia, para explicar como
“duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a
mera soma dessas duas doenças”5.

Os estudiosos do tema asseveram que o meio ambiente em que inseridos os
indivíduos é fator determinante para a aceleração e o agravamento das condicionantes
sindêmicas.

No caso da COVID19, segundo SINGER,

(...)vemos como ela interage com uma variedade de condições préexistentes (diabetes, câncer, problemas cardíacos e muitos outros
fatores) e vemos uma taxa desproporcional de resultados adversos em
comunidades desfavorecidas, de baixa renda e de minorias étnicas.
(...)
Temos que lidar com os fatores estruturais que dificultam o acesso dos
pobres à saúde ou a uma alimentação adequada.

5

BRASIL, FIOCRUZ. Covid-19 não é pandemia, mas sindemia - CEE Fiocruz. Disponível em
https://cee.fiocruz.br/?q=node/1264, acesso em 12/12/2021.
22

A ontogenia sindêmica pelo uso de agrotóxicos decorre de evidências científicas
conclusivas; o uso massivo destes compostos químicos faz irromper “novas zoonoses e
pandemias – a exemplo da COVID-19”, impondo o “(...)enfrentamento consistente das
sindemias que alimentam o aquecimento global e ameaçam a resiliência dos sistemas
de suporte da vida (...)”
A Associação Brasileira de Saúde Coletiva -ABRASCO - elaborou o relatório
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intitulado Agronegócio e pandemia no Brasil: uma sindemia está agravando a
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pandemia de COVID19, subsidiado em dezenas de estudos que, em seu conjunto,
reportam-se a centenas de outros escritos científicos, grifando: “Ainda hoje são
utilizados agrotóxicos que estão no mercado brasileiro há mais de 4 décadas, sem
nunca terem passado por uma avaliação de aspectos am ientais e de sa de, previstos
na Lei de 1989.”

Em outro trecho, o Relatório ABRASCO, destacando que, no biênio 2019/2020
foram liberados 997 novos produtos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), assevera:

A exposição a longo prazo a poluentes antropogênicos, inclusive os
agrotóxicos, entre outros fatores de risco, pode ter uma associação
positiva com doenças crônicas, como doenças neurodegenerativas e
diabetes, alguns tipos de cânceres, obesidade, defeitos cardíacos
congênitos, hipertensão e maior vulnerabilidade a infecções
microbianas e virais e sua mortalidade. Os agrotóxicos impactam a
saúde humana por meio de mecanismos celulares e extracelulares,
diretos e indiretos, de forma complexa e, muitas vezes, sinérgica.
Esses agentes induzem mediadores pró-inflamatórios de macrófagos,
expressão de aromatase, fatores de crescimento e estresse oxidativo,
estrogenicidade, carcinogênese, danos ao DNA, alterações genômicas,
epigenéticas, desenvolvimento embrionário anormal e obesidade.

O pós-contágio COVID19 engloba “(...) sequelas presentes nos sistemas
respiratório, nervoso central e distúrbios neurocognitivos, de saúde mental,
metabólicos,

cardiovasculares,

gastrointestinais,

mal-estar,

fadiga,

dor

musculoesquelética e anemia (...)”
Outrossim, especificamente sobre as sequelas psicofísicas e do sistema
respiratório, BELLAN et al. concluíram que
dos 238 pacientes, mais da metade teve uma redução significativa da
capacidade pulmonar de difusão do monóxido de carbono ou
comprometimento funcional mensurável e aproximadamente um
quinto dos pacientes apresentavam sintomas de estresse póstraumático 4 meses após a alta.
23

GREENHALGH constata complicações tromboembólicas, fadiga e dificuldades
respiratórias, separando os pacientes em dois grupos: pós-ausculta COVID19 e
COVID19 crônica, verbis:
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aproximadamente 10% das pessoas experimentam prolongamento da
doença após a fase aguda da COVID19. Os pacientes podem ser
divididos entre aqueles que têm sequelas sérias (como complicações
tromboembólicas) e aqueles que têm um quadro clínico específico,
frequentemente com cansaço e dificuldades respiratórias.(...) Os
autores consideraram, para os fins do artigo, post-acute COVID19 a
extensão após três semanas do início dos sintomas, e chronic
COVID19 a extensão a partir de doze semanas.

NALBANDIAN et al ., fundamentam, com acurácia, a importância de uma base
de dados estruturados a respeito das sequelas decorrentes da pandemia:
sequelas de múltiplos órgãos de COVID-19 além da fase aguda de
infecção estão cada vez mais sendo identificadas e mensuradas com
dados e com a experiência acumulada neste período de Pandemia.
Referem como providências necessários atuais e futuras a inclusão e a
identificação e caracterização das principais características clínicas,
sorológicas, de imagem e epidemiológicas do COVID-19 nas fases
aguda, subaguda e crônica da doença, o que ajudará, segundo os
autores, a melhorar a compreensão e a definição da história natural e a
fisiopatologia desta modalidade identificada na doença. Estudos
clínicos ativos e futuros, incluindo cortes em prospectivas e ensaios
clínicos, junto com a revisão de evidências emergentes por grupos de
trabalho e forças-tarefa, são medidas reputadas fundamentais para
desenvolver uma base de dados de conhecimento robusta e informar a
prática clínica nesta área.

A estreita conexão entre um modelo de produção agropecuária, que abusa do
uso de agrotóxicos, e o amplo comprometimento de redes e sistemas indispensáveis à
sustentabilidade das atividades e relações humanas, explica as implicações sobre taxas
de contaminação e riscos de mortalidade por COVID19, bem como a condição
determinante para o surgimento e a agressividade de sucessivas e mais ameaçadoras
zoonoses.

São necessárias ações imediatas, em respeito aos direitos humanos e
fundamentais e a princípios como a precaução, a prevenção e a solidariedade intra e
intergeracional, conforme previstos na Magna Carta e em acordos internacionais
ratificados pelo Brasil .
Salienta-se, neste ponto, que o evento da COVID19 alterou por completo as
relações sociogeopolíticas e as visões de saúde humana e ambiental (KIKBUSH et al.,
2020) exigindo novos relacionamentos globais.
24

Avaliações de danos indicam que, mesmo em termos meramente econômicos, o
custo de medidas preventivas que antecipem crises futuras, ainda que politicamente
dificultosas; por exemplo, a eventual quebra de patentes (NEDER, 2021 e GAVIRIA &
KILIK, 2021), se revelam insignificantes em relação aos prejuízos envolvidos em
pandemias como a COVID19 (DOBSON et al., 2020).
O destaque aos agrotóxicos justifica-se pelo uso continuado, em nosso País, de
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cerca de um bilhão de litros/ano, dois terços dos quais em lavouras destinadas à
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exportação de commodities (ALMEIDA et al., 2017), de forma pouco atenta às
implicações colaterais (MELGAREJO e LEITE, 2021). O agravante decorre da
contaminação de solos e aguadas (BASTOS et al. 2017; LIMA et al., 2019, KHAN et
al., 2020; SEVERO et al., 2020; LORENZ et al., 2021; QUINETE & HAUSERDAVIS, 2021, BEXFIELD et al., 2021) e seus impactos sobre a totalidade dos
organismos e ecossistemas, ampliando taxas de vulnerabilidade a comorbidades e
efeitos de longo prazo (LOPEZ-LEON et al., 2021) relacionados à atual e a futuras
pandemias (TSATSAKIS et al., 2020).

Os articulistas referidos sustentam a existência de verdadeira crise sindêmica,
que atua tanto sobre a base da vida e estabilidade social: (i) alimentando fatores de
desigualdade (BAMBRA et al., 29020) e heterogeneidade, o que ameaça a própria
democracia; (ii) comprometendo sistemas imunológicos (CORSINI et al., 2008; LEE &
CHOI, 2020; ANDERSEN et al., 2021; ADEGOBE te al, 2021); (iii) estimulando
seleções negativas de patógenos, atuando como acelerador da emergência de zoonoses e
retroalimentador de ondas pandêmicas que se fazem mais e mais frequentes (NEDER e
MELGAREJO, 2021).

Os estudos avaliados demonstram estreita e significativa correlação entre
aqueles fatos e o crescimento de taxas de comorbidade com impacto deletério de longo
prazo e até aqui pouco estudadas, relacionando, por exemplo, a presença de agrotóxicos
no sangue ao aumento de predisposição ao sobrepeso (POPKIN & REARDON, 2018;
DIELS et al., 2020), levando à maiores taxas de glicemia (GUTGESELL et al., 2020),
obesidade (REN et al., 2020) risco de diabetes (CZAJKA et al., 2019) e tromboses que
ampliam a taxa de mortalidade de indivíduos sequelados pela COVID-19 (GRAVLEE,
2020) . Estes e outros argumentos evidenciam ameaças pouco valorizadas pelos Poderes
públicos, que associam modelo produtivo dependente do uso indiscriminado de
25

xenobióticos, que atuam como (i) cancerígenos (MEYER et al., 2011; MIRANDAFILHO et al., 2012; GUIMARÃES et al., 2014; MOURA et al., 2018); (ii) genotóxicos
(FERREIRA e DUTRA, 2017; (iii) impactam o sistema nervoso (POLETTO e
GONTIJO, 2012; FARIA et al., 2014 ; CAMPOS et al., 2016; PING et al., 2018) e (iv)
agem como disruptores endócrinos (MNIF et al. 2011; PICOLO et al., 2016; RIBEIRO
et al., 2020, JACOBSEN-PEREIRA et al., 2020).
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Assimetrias percebidas como degradantes para significativa parcela dos
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brasileiros evidenciadas no caso desta pandemia (HOLUKA et al., 2020), ainda que
frequentemente caracterizadas como de natureza ocupacional (MEYER et al., 2011;
CAMARINA et al., 2011; MIRANDA-FILHO et al., 2012; BOCCOLIN et al, 2014;
GANGEMI et al., 2016; MOURA et al. 2018; MUHAMMAD et al., 2020; FALCOFILHO et al. 2020; SILVERIO et al., 2020), ameaçam a toda população (MOREIRA e
al., 2012; BLAKLEY et al., 2019; HEINDEL & BLUMBERG, 2019; LIMA et al.,
2019; KHAN et al., 2020; QUINETE & HAUSER-DAVIS, 2021; TSATSAKIS et al,
2020; SEVERO et al., 2020; LORENZ et al., 2021) e se fazem ampliadas pela ocultação
de informações (STRAW & BROWN, 2021, GANDHI et al., 2021, pelo
estabelecimento de normas técnicas enviesadas (MELGAREJO, FERNANDES e
OLIVEIRA DE SOUSA, 2014; HESS et al., 2021 ), por alterações nas normas legais
(LOUBET, 2019) ausência ou fragilidade dos controles regulatórios (WU et al., 2015) e
por campanhas midiáticas enganosas (MITIDIERO JÚNIOR e GOLDFARB, 2021),
que ampliam os descuidos e portanto as afecções e auto injúrias (MEW et al., 2017), em
marcha agravada pelas desigualdades entre o que ocorre em nosso território e em outros
países (BOMBARDI, 2017).

Entre os impactados, chama atenção o grupo infantojuvenil (DE PALMA, 2011;
CURVO et al., 2013; RIGOTTO et al., 2013; SIERRA-DIAS et al., 2019; SLY et al.,
2021), ainda que as taxas de mortalidade se concentrem nos de maior faixa etária. Como
destaque, neste ponto, cabe observar tramitação simultânea dos projetos de lei nº
6.299/2002 - que tende a agravar as iniquidades acima referidas - e nº 6.670/2016 - que
estabelece medidas para seu enfrentamento e superação. A importância deste último
relaciona-se a suas recomendações de ordem educacional, na medida que permitem
incluir fatores associados à proteção dos sistemas imunológicos, como a mudança de
hábitos alimentares (CAFÉ et. al.) e os diferentes tipos de discriminação social (Baumer
et al. 2020).
26

Destaque-se, neste ponto ameaças à segurança alimentar e nutricional da
população (RIBEIRO SILVA et al., 2020) e suas relações de longo prazo com a
estabilidade socioeconômica nacional, dado o risco de novas pandemias, bem como as
evidências de associação causal entre o ambiente e as doenças que nos ameaçam
(BRADFORD HILL, 2015).

Europeia. 6

5

Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União
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3.

BOMBARDI7 (2017, p.70) realiza extenso estudo comparativo sobre o uso de
agrotóxicos no Brasil e a União europeia, com base em dados compilados no período de
2012 a 2017.

6

BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União
Europeia. São Paulo: FFLCH - USP, 2017. 296 p.
7
A autora trabalha, nos capítulos que antecedem os resultados da pesquisa, representados por
infográficos com O Mito do Fio de Ariadne traz consigo a ideia de que puxando a ponta do fio dourado
cedido por Ariadne à Teseu, o herói que salvou a cidade de Creta do Minotauro que se encontrava no
interior do labirinto, este teria como encontrar o caminho de volta. O mito é utilizado no texto como uma
metáfora para uma reflexão sobre o arquétipo feminino no significado da agricultura.
Terra é uma palavra feminina em várias línguas sendo usada tanto para designar o solo como para o
Planeta Terra. Nesta versão feminina tem dupla identidade: a terra, enquanto húmus, enquanto reprodução
da vida e também enquanto lócus da existência humana.
Numa perspectiva arquetípica, a humanidade (húmus) fecunda a terra com trabalho humano, através da
agricultura. O leite materno é o primeiro alimento humano, que é feminino por excelência. As mulheres
são portadoras de vida que alimentam seus filhos com os próprios corpos assim como a Terra planeta
alimenta seus filhos nas suas mais diversas formas. O alimento sempre traz a perspectiva da condição
humana, da qual a conexão com o planeta é parte, trazendo assim a esfera do feminino ou o princípio do
arquétipo feminino.
Klaus e Ellen Woortmann, em seu estudo sobre o campesinato chamado "O Trabalho da Terra" (1997)
apontam para os princípios arquetípicos masculinos e femininos no trabalho camponês. O princípio
masculino é voltado para fora - o homem enfrenta os perigos externos, o mato, os animais peçonhentos e
mistérios da mata. No princípio feminino, voltado para interior, a mulher enfrenta os mistérios internos:
os perigos do corpo, de um corpo que sangra ciclicamente, o parto etc. Ainda, voltada para a alimentação
da família, do roçado próximo a casa, do criatório de pequenos animais.
O trabalho da família camponesa no cultivo da terra é um trabalho que se complementa e fecunda a terra,
inclusive enriquecendo-a. Entretanto, na atual perspectiva de mundialização da agricultura, de avanço das
culturas capitalistas, a Terra, com T maiúsculo, que tem este princípio de portar a vida, de dar à luz, está
sendo arquetipicamente masculinizada, o que é muito diferente de ser fecundada. Isso acontece porque o
alimento está sendo transformado diretamente em commodities, em alimento para outras commodities
(aves, suínos, por exemplo) e também em energia. Desta forma, quando há a degenerescência do
alimento, o princípio do feminino por excelência, em mercadoria destituída de sentido, ou do seu valor de
uso, estamos diante de um processo de esterilização da terra em seu sentido latto.
Com a expansão das commodities e dos cultivos voltados a produção de energia, em atendimento à
demanda do capital, em detrimento da demanda humana, temos a esterilização, porque o princípio
masculino sozinho não fecunda e se esteriliza. Já a agricultura camponesa, as agriculturas indígenas e
quilombolas são o caminho oposto ao da esterilização.
No tocante a divisão internacional do trabalho, o Brasil, como toda a América Latina, especializou-se "em
27
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perder" (expressão de Eduardo Galeano em Veias Abertas da América Latina, 2010). Análises gráficas
referentes às exportações brasileiras por fator agregado revelam que, durante a ditadura militar (196419810), houve uma diminuição da participação dos produtos básicos nas exportações e um aumento dos
produtos manufaturados. mas, em 1979, as linhas se cruzam e, houve inversão, com prevalência de
exportação de produtos básicos. Contudo, em 2000, a exportação de produtos básicos alcançou seu nível
mais baixo de toda a história respondendo por 22%, enquanto os semimanufaturados registraram 15,4% e
os manufaturados 59%. uma década mais tarde, a realidade se inverteu e, em 2014, as exportações de
produtos básicos representavam 47% do total de exportações
(mais do que em 1979), os
semimanufaturados 12,9% e os manufaturados ficaram em 36,3% do total.
Em relação aos produtos exportados, o Brasil teve, em 2016, a soja como ocupante do primeiro lugar,
seguido pelo minério de Ferro e seus concentrados, após óleos brutos do petróleo, açúcar de cana em
bruto, carne de frango, 'celulose", farelo e resíduos da extração de soja, café em grão , automóveis de
passageiros e, em 10º lugar, a carne bovina congelada.
Observa-se que, dentre os 10 primeiros produtos com maior participação no total das exportações
brasileiras, tivemos: soja, açúcar, carme de frango, farelo de soja, carne bovina, celulose e café em grão.
Ou seja, 7 dentre 10 produtos exportados são agropecuários. A China aparece como principal comprador
dos quatro principais produtos exportados ( soja, minério de ferro, óleo bruto de petróleo e celulose) e o
segundo maior comprador de 3 principais produtos exportados (açúcar, carne de frango e carne bovina).
Também aparecem com importância membros da União Europeia, Japão e países do Oriente Médio.
A situação merece reflexão acerca do lugar do Brasil na economia mundializada, sobretudo se
considerado o papel da China que, além de ser grande importadora de tais produtos, tem cada vez maior
importância, através de suas empresas, na fabricação de agroquímicos.
O aumento na importância relativa dos produtos agropecuários na pauta de exportações brasileiras é
lastreado por um aumento absoluto no cultivo e/ou criatório destes "produtos". O termo "produto" está
relacionado ao fato de tratar-se de mercadorias destituídas de valor de uso. O alimento transforma-se em
commodity, permitindo que seja negociada no mercado global como quaisquer outras. Ao transformar
commodity, o mesmo em energia, o alimento tem destituído o seu valor de uso enquanto forma de
alimentação humana (Commodity = mercadoria), possuindo cotação e negociabilidade globais, utilizando
bolsas de mercadorias. A negociabilidade como mercadoria transforma o alimento cada vez mais como
commodities e como fonte da chamada "agroenergia".
Retornando os parâmetros arquetípicos, tem-se que o princípio do feminino por excelência, que cada
alimento possui intrinsecamente, para um princípio masculino absolutizado. Este processo é feito dentro
de uma lógica de mundialização do capital, em que agricultura foi estruturada sob os pilares da produção
de commodities, nas bolsas de mercadorias e de futuro e nos monopólios mundiais.
A produção de alimentos deixou de ser questão estratégica nacional e passou a ser mercadoria a ser
adquirida no mercado mundial onde quer que ela seja produzida.
O Brasil é hoje o principal exportador mundial de açúcar, o segundo maior produtor de álcool (o etanol
produzido a partir da cana-de-açúcar) e é também, nos últimos anos o primeiro ou segundo maior
exportador de soja e o segundo maior exportador de milho. Contudo, o País importou, por exemplo, tanto
etanol quanto milho em 2016.
Se o País importa itens dos quais ele é um dos maiores exportadores, significa que a produção está
relacionada a um mecanismo de economia internacionalizada, desnudando uma lógica que é avessa à da
produção de alimentos e da soberania nacional seja ela alimentar ou energética.
De acordo com a CONAB, houve um grande incremento de tais culturas nos últimos anos. No caso da
soja, no período de 2002 a 2016, houve um aumento de produtividade de 84%, bem próximo do aumento
da área de expansão plantada, que aumentou de 73%. Já no cultivo da cana, a área cultivada aumentou
48% e a produtividade 54%, incremento um pouco maior em relação ao aumento da expansão da área
plantada, o que equivale dizer que houve um pequeno ganho de produtividade.
As áreas cultivadas em hectares indicam a magnitude do cultivo, especialmente no caso da soja, de 33
milhões de hectares, correspondente à uma área territorial 3,6 vezes maior do que Portugal, 4,2 vezes
maior do que a Escócia e 10,9 vezes maior do que a Bélgica.
Em termos espaciais, esta é a dimensão da área ocupada com estes cultivos no Brasil: o mesmo que a
multiplicação da área nos países europeus.
Se somarmos as áreas plantadas com cana, soja e eucalipto no Brasil, isto corresponde à 5 vezes a área
territorial de Portugal, ou à 6 vezes a área territorial da Escócia ou a 16 vezes a vezes a área territorial da
Bélgica. Esta é a dimensão da monocultura no Brasil.
Em contraposição a esta expansão da área de cultivos notadamente voltados para a expressão
"commodities" temos visto uma redução da área com cultivos destinados à alimentação da população. A
composição da cesta de alimentos, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), tem 4
28
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pilares fundamentais, com pequenas nuances regionais. Na região Centro Sul do país, os alimentos que
compõe os 4 pilares são; arroz, feijão, farinha de trigo e macarrão (trigo). na região Norte e Nordeste a
farinha de trigo é substituída pela mandioca. Os dados colhidos pelo MDS demonstram que, em termos de
área cultivada, os dados do arroz, feijão, trigo e mandioca, mostram o sentido inverso aos da soja e cana,
com uma significativa diminuição de área cultivada.
Mesmo com níveis crescentes de aumento de produtividade, sobretudo do arroz, do feijão e do trigo, a
diminuição da produção não acompanhou o mesmo ritmo da diminuição de área, tanto que, de acordo
com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), na publicação intitulada Projeções
do Agronegócio-Brasil 2014/15 -2024/25, o Brasil tem importado estes itens básicos de alimentação
nacional (excetuando-se a mandioca). Em 2015 o Brasil importou 850 mil toneladas de arroz, 150mil
toneladas de feijão e 6 milhões de toneladas de trigo. Segundo projeções do MAPA a previsão é de que o
Brasil continuará a importar estes alimentos nos próximos 10 anos.
A agricultura brasileira na perspectiva de sua mundialização tem se consolidado por meio da ampliação
de cultivos voltados a transformarem-se em commodities ou agrocombustíveis que demandam intensa
utilização de agrotóxicos.
Esta agricultura moderna, que alimento é mercadoria na ótica capitalista, traz consigo a perda de direitos
trabalhistas, a expulsão de camponeses de suas terras, a contaminação ambiental e, ao mesmo tempo, uma
grande intoxicação, além da supressão de áreas destinadas à produção de alimentos.
Os impactos com a produção das commodities agrícolas e de agroenergia, produzem outros efeitos além
da supressão de áreas destinadas à produção de alimentos, uma vez que compromete a disponibilidade
hídrica (exportamos água e Sol, que encurtam o tempo de crescimento dos vegetais e possibilitam que
cresçam em profusão) e provoca um recrudescimento da concentração fundiária brasileira ( ocupa 1/5 dos
imóveis rurais no país, além de que boa parte das terras correspondentes aos grandes imóveis rurais são
griladas e 74% do trabalho análogo ao de escravo no Brasil, nos últimos dez anos, encontra-se na
agricultura).
Puxando o fio de Ariadne, considerando que a produção e exportação de commodities e de energia- a
agricultura capitalista- traz na sua esteira: maior concentração fundiária, menor produção de alimentos,
condições de trabalho degradantes e impacto sobre o ambiente e sobre a água
Acrescente-se o "mito" criado em termos econômicos sobre a importância deste setor na economia
brasileira.
Resta discutir o mecanismo de mundialização desta agricultura na outra ponta: a da produção com uso
intensivo de agrotóxicos.
O Minotauro é o símbolo utilizado para "ilustrar" em que se tem configurado a agricultura capitalista no
país. Sua imagem, como alegoria serve para a discussão do uso dos agrotóxicos no Brasil e sua conexão
com a União Europeia. Um estudo realizado em 2015 (Pelaez et al) indica que naquela época o Brasil já
consumia cerca de 20% de todo o agrotóxico comercializado mundialmente, sendo que houve aumento
significativo nos últimos anos. Conforme o gráfico de fl.33, houve um aumento de 135% do uso de
agrotóxicos, entre 2000 e 2014, tendo a soja como o principal destinatário, uma vez que ocupa mais de
30 milhões de hectares. Outro dado importante, para os três cultivos, soja, milho e cana, convergem 72%
de todo o agrotóxico comercializado.
Ainda, houve uma grande expansão dos cultivos transgênicos, tanto que 96,5% da produção de soja é
transgênica, correspondendo a uma área de 32,7 milhões de hectares transgênicos, 88,4% do milho (15,7
milhões hectares), 78,4% algodão (789 mil hectares).
Segundo o IBAMA, uma parte significativa destes cultivos transgênicos dizem respeito a sementes
tolerantes à herbicida glifosato, principal agrotóxico comercializado no Brasil. Ele é o primeiro no
ranking dos 10 ingredientes ativos mais vendidos em 2014 e corresponde a mais da metade do volume
total de agrotóxicos comercializados.
Em relatório da OMS, em 2015, admite que o ingrediente ativo do glifosato pode causar câncer nos
animais tratados em laboratório. Além disso, seria o potencial causador de alterações na estrutura do
DNA e nas estruturas cromossômicas das células humanas.
Em parecer técnico emitido em 23/05/2015, pelos pesquisadores brasileiros Sonia Hess e Rubens Onofre
Nodari, após ampla revisão da literatura internacional, interessando ao Ministério Público Federal,
apontaram para as seguintes conclusões em relação ao glifosato: desregulador endócrino em células
hepáticas humanas, indução à necrose e à morte programada (apoptose) de células de testículos de ratos,
interferência hormonal naqueles mamíferos, coelhos brancos tratados com alimentos apresentaram
diminuição de peso corporal, da libido, do volume de ejaculações, de concentração de esperma e aumento
de espermatozoides anormais ou mortos. Ainda, um estudo demonstrou que induz à proliferação de
células humanas de câncer de mama.
No aspecto legal, indica que, em que pese o teor da Lei 7802 de 11 de julho de 1989, conhecida como Lei
29

Contextualizando o uso por regiões geográficas brasileiras, aponta que a região
sul do Brasil figura em 2º lugar no ranking, pois, na relação entre a média anual do uso
de agrotóxicos (kg) e a área agrícola da respectiva região (ha), atingiu o escore 224.991
kg/ha8. Ademais, considerando-se a relação entre média anual do uso de agrotóxicos
(kg) e a área agrícola da unidade da federação (ha), o Rio Grande do Sul destaca-se, à
razão de 7,55 a 12,22 kg/ha9, especificamente, com 9,05 kg/ha10.
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2014, a liderança da região Sul é alarmante11:

5

No panorama da intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola, interregno 2007 a

do Agrotóxico estabeleça a proibição de que sejam registrados no Brasil agrotóxicos e seus componentes
afins que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, o processo de avaliação
do glifosato tramitava na ANVISA desde 2008 ao mesmo tempo que estabelecido na França seu
banimento até 2022.
As empresas fabricantes de agroquímicos, multinacionais organizadas oligopolisticamente, mantém a
produção e/ou comercialização de ingredientes ativos conforme permissividade da legislação e/ou
aplicação em cada país, sendo o Brasil um dos países considerados como "mercado menos restritivo".
Na época em que o artigo foi escrito, no Brasil eram 504 os ingredientes ativos com registro autorizado
ativos com registro autorizado e uso permitido, mas cerca de uma centena deles já estavam proibidos na
União Europeia, circunstancias que contrariavam a Lei dos Agrotóxicos.
Além do uso massivo de agrotóxicos no Brasil, além da quantidade utilizada (1/5 de todo o agrotóxico
usado no mundo), também é admitida a pulverização aérea, situação proibida na União Europeia.
8
BOMBARDI, p. 70
9
BOMBARDI, p. 72
10
BOMBARDI, p.86
11
BOMBARDI, p.128
30

O infográfico a seguir elucida o número pessoas intoxicadas, os casos em relação
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à população de cada unidade federativa, bem como a circunstância da intoxicação:12

12

BOMBARDI, p. 176
31

Na intersecção dos recortes sexo biológico e faixa etária, a intoxicação
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predomina entre os homens13, dentre 20 a 39 anos14:

No que concerne à tipologia da intoxicação, BOMBADI (2017, p. 208), usando
classificação em cinco categorias (aguda-única; aguda-repetida; crônica; aguda sobre
crônica; sem informações), demonstra a predominância dos eventos agudos, mas
havidos uma única vez.

Ademais, dos 25.106 casos registrados, há 7.437 (29,67%) cujo local da
ocorrência é ignorada. Paraná e São Paulo lideram em número de casos (19,61 a 33,53
episódios a cada 100.000 habitantes); o Rio Grande do Sul está na terceira faixa
descendente, com 4,77 a 13,64 intoxicações a cada 100.000 habitantes.
O uso dos agrotóxicos também foi mapeado, no estudo em liça, por biomas
brasileiros15. O percentual de estabelecimento que utilizam agrotóxicos em relação ao
número total de estabelecimentos da cidade ficou acima de 63,36% nas regiões Sul e
Sudeste:
13

BOMBARDI, p. 180
BOMBARDI, p. 184
15
BOMBARDI, 210
14
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BOMBARDI (2017, p. 220) traz a lume o atlas da venda de agrotóxicos no Brasil,
sendo o glifosato o mais comercializado, com destaque às regiões Sul e Centro-oeste:

33

34
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Na sequência (BOMBARDI, 2017, p.

221) aparece o 2,4-D, novamente

sobressaindo-se as regiões Sul e Centro-oeste, mas agora acompanhadas por parte da
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região Sudeste:

35

O Acefato, proibido na União Europeia, ocupa o terceiro posto. Lideram, nas

Im
pre
sso
Em por
: 0 : 01
8/0 5.
3/2 935
02 .06
2 - 008 31
:42 AD
:41 I 6
95

5

aquisições; as regiões Sul, Centro-oeste e Sudeste (BOMBARDI,2017, p. 222:

36

A Atrazina é o 7º agrotóxico mais vencido no Brasil, apesar de ser proibido na
União Europeia. Dentre os maiores compradores, as regiões Sudeste e Centro-oeste,
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aparecendo a Sul em 2º lugar (BOMBARDI, 2017, p. 223):

37

BOMBARDI (2017, p. 217 a 222) compila o uso de agrotóxicos por cultura,
permitidos no Brasil, mas proscritos na União Europeia, no cenário das exportações
brasileiras.
As vendas de café brasileiro para o mercado externo – com destaque aos café cru
em grão, café solúvel, café torrado, extrato, essência ou concentrado de café -, utiliza,
na produção, 121 agrotóxicos, dentre os quais 30 são vedados nos lindes da União
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Europeia (BOMBARDI, 2017, p. 227):

No que concerne às exportações de cana-de açúcar - que tem como principais
produtos açúcar de cana, açúcar refinado, cachaça-, dos 85 agrotóxicos utilizados no
cultivo, 25 são proibidos na União Europeia; no caso do fumo (fumo em folhas,
cigarros, fumo manufaturado), dos 55 agrotóxicos autorizados no Brasil, 11 são
proibidos na União Europeia (BOMBARDI, 2017, p. 228 e 229)

38

No caso dos citros - cujos principais produtos são suco de laranja, laranjas e
limões in natura, dos 116 agrotóxicos liberados no Brasil, 33 são proibidos na União
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Europeia (BOMBARDI, 2017, p. 230):

Nos gráficos a seguir, BOMBARDI (2017, p. 270) apresenta o número de
agrotóxicos por cultura, autorizados no Brasil e proibidos na União Europeia, dados
coletados no biênio 2015/2017:

39
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Sob a perspectiva do limite máximo de resíduos nos alimentos (LMR, em mg/Kg),
a análise comparativa demonstra ampla fragilização do direito à alimentação saudável
no Brasil, posto que os achados na União Europeia são acentuadamente menores:
A análise comparativa do LMR 2,4-D (segundo agrotóxico mais vendido no
Brasil) no arroz, milho e soja revela o dobro do encontrado nos mesmo alimentos na
União Europeia16

16

BOMBARDI, p. 250
40

No caso da Atrazina, sétimo agrotóxico mais usado no panorama brasileiro - cujo
uso é vedado na União Europeia-, o LMR na cana-de-açúcar, no milho e o no sorgo é
cinco vezes maior17 :
O Acefato, que ocupa o pimeiro lugar em vendas no Brasil, proibido na União
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Europeia desde 2011, apresenta resultados acintosos, conforme infográficos a seguir18:

No caso da Melationa, o LMR – brócolis é 250 vezes maior no Brasil, em
comparação à União Europeia; para o alface, o indicador atinge 8mg/kg, ou seja, é 16
vezes maior que na UE; o feijão tem o limite máximo de resíduos do IA aumentado em
400 vezes em relação ao paradigma do bloco europeu:

17
18

Idem, p. 251
Ibidem, p. 252 e seguintes
41
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Na sequência da análise comparativa dos alimentos no Brasil e na União europeia,
BOMBARDI, 2017), explicita o diapasão no Limite Máximo de Resíduos do
ingrediente ativo Glifosato, para café, cana-de-açúcar e soja, 10 20 e 200 vezes maior
que na EU, respectivamente:

42
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4.

Presença de Agrotóxicos em água potável no Brasil

BOMBARDI (2017, p. 260 a 267)19, realiza robusto estudo sobre o Limite
Máximo de Resíduos (LMR) de ingredientes ativos de agrotóxicos em água potável
(µg/L), conforme infográficos a seguir, contundentes em seus resultados:

19

BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União
Europeia. Laboratório De Geografia Agrária-Fflch-Usp
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A revisão do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05 do Ministério da
Saúde, de 03/10/2017, que define os procedimentos para o controle e a vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, motivou grupo
de trabalho sobre agrotóxicos da FIOCRUZ a destacar algumas considerações referentes
ao Tema II - Padrão de Potabilidade e Planos de Amostragem, Substâncias Químicas Agrotóxicos, Substâncias não contempladas na mencionada portaria e selecionadas para
avaliação.

Cumpre gizar que os agrotóxicos constituem um dos parâmetros de avaliação e
controle da potabilidade da água para consumo humano.

Dentre as recomendações para aprimoramento, apontam uma série de
fragilidades e lacunas que, em última instância, ameaçam a vida das populações
expostas, propondo três conjuntos de iniciativas: (a) inclusão de agrotóxicos na lista dos
itens prioritários para avaliação da potabilidade; (b) redefinição do número de
ingredientes ativos e das concentrações máximas permitidas por amostra e (c) ações a
serem desenvolvidas em caso de não-conformidade e recomendações para as
concessionárias.
(a) Inclusão de agrotóxicos na lista dos itens prioritários para avaliação da potabilidade

45

O Ministério da Saúde considerou 231 agrotóxicos, apesar do número de ativos
no país ser superior a 500. Foram excluídos três parâmetros: parationa metílica,
permetrina e pendimetalina; e selecionados 39 (trinta e nove) parâmetros de agrotóxicos
para serem monitorados, pelas concessionárias de abastecimento, pelas vigilâncias,
através dos estados ou pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Vigiágua.
Dentre algumas recomendações da FIOCRUZ, destacam-se a inclusão, na lista

5

dos agrotóxicos considerados para avaliação da potabilidade: (i) os proibidos, banidos
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ou em descontinuidade em seus países de origem, em decorrência de seus impactos
negativos para a saúde humana ou para o ambiente e que ainda tenham uso autorizado
no Brasil; (ii) com dinâmica ambiental favorável para a sua ocorrência na água; (iii) os
mais frequentemente encontrados nas análises do Vigiágua.

Crítica importante refere-se ao fato que, inobstante vários piretróides venham
sendo detectados (aletrina, ametrina, bifentrina, cialotrina, cifenotrina, ciflutrina,
cipermetrina, d-aletrina, fenotrina, fenpropatrina, imiprotrina e permetrina, foram as
maiores ocorrências nos anos de 2018 e 2019), apenas a ametrina está sendo incluída na
revisão; a permetrina, ao reverso, será excluída.

Outras diretrizes foram apontadas, como a inclusão (i) dos agrotóxicos mais
utilizados nos estados e considerar as suas especificidades, cuja autonomia para criar
leis mais restritivas, deveriam ser acompanhadas pelo Ministério da Saúde adotando
padrões mais protetivos; (ii) dos neonicotinoides, em função de seu elevado impacto
ambiental, particularmente para os polinizadores e, consequentemente, para a saúde
humana. Sendo banidos em vários países, por problemas para os ecossistemas mundiais;
(iii) dos ingredientes ativos de uso domissanitário, em ambientes hídricos, de uso não
agrícola e preservantes de madeira; (iv) manter na lista as parationa metílica,
pendimetalina, permetrina, que constavam na PRC nº 05/2017. A parationa metílica,
apesar de não ter uso autorizado no Brasil, desde dezembro de 2015 é classificada como
extremamente tóxica (classe 1), sendo proibida na União Européia, a exemplo do
permetrina.
(b) Redefinição do número de ingredientes ativos e das concentrações máximas
permitidas por amostra

46

O processo de exposição a agrotóxicos, particularmente as exposições crônicas,
que ocorrem a baixa doses e durante longo período de tempo, provoca efeitos adversos à
saúde humana, afetando de forma mais grave os mais vulneráveis como gestantes,
crianças e idosos, podendo afetar os sistemas endócrino, neurológico, imunológico,
respiratório, causar danos ao DNA, malformação congênita e levar ao desenvolvimento
de cânceres, dentre outros efeitos.

5

Qualquer dose diferente de zero é suficiente para causar um dano, o que implica
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afirmar que não existe uma dose de exposição que possa ser considerada segura.
Dessa forma, a definição de limites mais restritivos baseia-se no princípio da
precaução, e em se tratando da regulação de substâncias sabidamente nocivas à saúde
humana e ao meio ambiente, a adoção de medidas precaucionais não deve ser
postergada ou mesmo negligenciada.

Embora o VMP (valor máximo permitido) sugerido da Portaria em tela tenha
sido calculado a partir do menor NOAEL revisado de acordo com as diretrizes
internacionais, o fator de segurança interespécie variou entre 100 e 1000, sem que fosse
apresentada justificativa técnica para tal variação.

Ademais, a FIOCRUZ aponta que uma descrição geral do que levou ao cálculo
do NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) estudo (como espécie estudada, via de
exposição, desfechos toxicológicos) não foi disponibilizada, sendo fundamental que
essas informações sejam fornecidas pelo Ministério da Saúde.

Outrossim, contrariando a recomendação da OMS, que adota na equação para
cálculo do VMP o fator de alocação de 0,1, assumindo que 10 % da IDA (ingestão
diária aceitável) vem da água, foi utilizado o fator de alocação de 0,2, permitindo que os
valores definidos no cálculo sejam menos restritivos, bem como não foi adotado o
mesmo peso corpóreo para cada VMP, não sendo apresentada justificativa para tal
variação.
Diante destas preocupantes constatações a FIOCRUZ recomendou ao Ministério
da Saúde:
a) adotar os limites definidos na Comunidade Europeia para agrotóxicos em
água;

47

b) definir um limite máximo de ingredientes ativos possíveis em uma única
amostra, com a adoção do padrão europeu, onde a soma de todos os agrotóxicos
numa mesma amostra não pode ultrapassar 0,5 ugL -¹, bem como a adoção de
um limite máximo de ingredientes ativos presentes na água para consumo
humano.

Alternativamente, se não adotados os critérios da União Europeia, o Ministério
da Saúde ao menos deveria redefinir o VPM, seguindo as recomendações da OMS,
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5

principalmente tendo em mira o público infantil, que apresentam metade do peso
corpóreo dos adultos e o VMP médio não faz esta distinção, ignorando que nesta etapa
do desenvolvimento os danos podem ser graves e potencialmente irreversíveis.
À guisa de conclusão, a portaria deve informar que a presença de agrotóxicos em
água dentro dos parâmetros estabelecidos não deve ser entendido em hipótese alguma
como indicativo de segurança ou ausência de risco.

No recorte dos agrotóxicos aprovados no Brasil entre 2019 e 2020, ASSUNÇÃO
et al. (2020)20, destacam os seguintes ingrediente ativos químicos, tendo por foco a
potabilidade da água: Dinotefuran; Florpirauxifen-benzil; Fluopiram; Sulfoxaflor.
Os resultados podem ser sumarizados na tabela a seguir:

20

ASSUNÇÃO, Taciane de Oliveira Gomes de; GOMES, Fernanda Bento Rosa; BRANDT Emanuel
Manfred Freire; PEREIRA, Renata de Oliveira Novos agrotóxicos e o padrão de potabilidade da água:
dinâmica ambiental e riscos à saúde. Rev. Gest. Água Am. Lat., Porto Alegre, v. 17, e16, 2020.
Disponível em https://dx.doi.org/10.21168/rega.v17e16 1/15, acesso em 14/12/2021.
48
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Do corpo do texto, trazemos a lume os seguintes excertos (grifos nossos):
O fungicida Fluopiram foi autorizado para uso no Brasil em agosto
de 2019, podendo ser aplicado nas seguintes culturas: algodão,
batata, café, cana-de-açúcar, feijão, milho e soja (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, 2019b).
(...)
Dentre os possíveis efeitos resultantes da ingestão crônica desse
fungicida, estão a perda de peso corpóreo, o aumento do peso dos
rins, a hipertrofia hepatocelular, a eosinofilia e a hiperplasia
folicular na tireoide (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide
50
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Residues, 2010; Australian Pesticides and Veterinary Medicines
Authority, 2015b). Destacam-se ainda a ocorrência de nefropatia e
adenomas e carcinomas hepatocelulares e foliculares em ratos, sendo
que a nefropatia não foi considerada como um efeito relevante a
humanos. Os tumores foliculares também não foram considerados
relevantes à humanos devido ao seu modo de ação (Australian
Pesticides and Veterinary Medicines Authority, 2015b). No caso dos
tumores hepatocelulares, considerou-se que a relevância de sua
ocorrência em humanos não pôde ser descartada, sendo
necessários estudos posteriores (Australian Pesticides and
Veterinary Medicines Authority, 2015b).
Portanto, por possuir uma dinâmica ambiental favorável à
contaminação das águas, ter uma elevada toxicidade, haver
possibilidade de tumores hepatocelulares e considerando que pode
ser utilizado em culturas de destaque no Brasil, recomenda-se o
monitoramento do composto em mananciais de abastecimento de
água. Sugere-se ainda acompanhar a sua comercialização no Brasil, de
forma a verificar a provável exposição de seres humanos via consumo
de água
(...)
O Sulfoxaflor foi autorizado no Brasil em dezembro de 2018, sendo
um inseticida cuja aplicação foliar é permitida pela ANVISA em
culturas de algodão, arroz, citros, feijão, melão, melancia, milho,
soja, tomate e trigo (Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
2019b). Nesse viés, cabe salientar que assim como o Dinotefuran e o
Fluopiram, esse inseticida possui autorização para uso nas culturas de
soja e milho, que são de relevância econômica para o Brasil. A
aplicação do Sulfoxaflor deve ser feita quando polinizadores não
estiverem nos arredores, pois o IA é altamente tóxico para as
abelhas, como recomendado pelo Ministério da Saúde da Nova
Zelândia (New Zealand, 2018). (...)
(...)
Em todos os estudos, a ingestão crônica de Sulfoxaflor resultou em
hepatotoxicidade, alterações de peso e hipertrofia no fígado,
alterações enzimáticas e degeneração hepatocelular (European
Food Safety Authority, 2014b; Australian Pesticides and
Veterinary Medicines Authority, 2013). Ressalta-se ainda a
ocorrência de tumores hepáticos em estudo com ratos. Contudo,
concluiu-se, nesse caso, risco potencial irrelevante para esse tipo de
tumor em humanos (European Food Safety Authority, 2014b).
Outros efeitos adversos reportados em estudos de exposição crônica
com ratos incluem alterações no sistema reprodutivo (European
Food Safety Authority, 2014b), distúrbios de desenvolvimento e
morte de recém-nascidos (United States Environmental Protection
Agency, 2013).
(...)
(...) o Sulfoxaflor possui dinâmica ambiental desfavorável para
contaminação das águas subterrâneas, todavia merece atenção sob o
aspecto da elevada persistência na água e moderado potencial de
contaminação das águas superficiais, (...) Adicionalmente, são
recomendados estudos de monitoramento do Sulfoxaflor em
mananciais superficiais, onde o composto possui maior
probabilidade de ocorrência.
Adicionalmente, por haver evidência sugestiva de ser um composto
carcinogênico (United States Environmental Protection Agency,
51

2018b), hepatotóxico e causar efeitos reprodutivos, é recomendada
atenção especial com relação a esse composto, sendo um possível
candidato à regulamentação em normas de qualidade da água
para consumo humano no Brasil. Reforça-se que nenhuma das
agências/diretrizes
consultadas
recomenda
um
valor
normativo/orientativo para a concentração do Sulfoxaflor em
água.

c) Ações a serem desenvolvidas em caso de não conformidade e recomendações para as
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5

concessionárias

A detecção de agrotóxicos em água, em qualquer concentração, estejam eles
listados na portaria ou não, indica risco para a população exposta e para o ambiente.
Isto posto, a FIOCRUZ propõe metodologia de classificação da presença de
agrotóxicos segundo três níveis de alerta: Nível 1 – ALERTA; Nível 2 – PERIGO e
Nível 3 – EMERGÊNCIA, este último com detecção de agrotóxicos ACIMA da
concentração/valor máximo permitido na portaria,

a presença de agrotóxicos

individualmente ou considerando o somatório das substâncias detectadas.
Para operacionalizar este método, sugere um cabedal de medidas, dentre as
quais: (a) capacitar as secretarias estaduais e municipais de saúde em relação às
competências do Vigiágua e ao atendimento dos requisitos da Portaria de potabilidade
de água; (b) acompanhar e fiscalizar as informações geradas pelas concessionárias de
água; (c) estabelecer programas de monitoramento regional, com base no perfil dos
agrotóxicos utilizados localmente.
5.

O uso incorreto do inseticida fipronil e sua influência na morte das abelhas

no sul do Brasil

Segundo os SILVA et al., o Brasil é o maior usuário de agrotóxicos no panorama
mundial.
A escalada ascendente das aprovações de novos ingredientes ativos, nos últimos
dois anos, pode ser visualizada no gráfico a seguir:
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Diversos estudos acadêmicos e dados governamentais corroboram a ideia de que
o uso incorreto e indiscriminado de inseticidas à base de fipronil é responsável pela
morte de abelhas na região Sul do Brasil.

Os inseticidas afetam as abelhas de três formas: por contato, ingestão e
fumigação, levando-as à morte instantânea ou ao longo do tempo, comprometendo a
longevidade da colônia.

O fipronil tem ação sistêmica, portanto letal a todos os insetos, bloqueando os
receptores gamaaminobotírico (GABA), um inibitório presente no sistema nervoso
central das abelhas, que ficam desorientadas e se perdem, sendo que as que retornam
contaminam o restante da colmeia.

O fipronil pertence ao grupo pirazol, um composto aromático, sua classificação
toxicológica é Classe II e tem uso agrícola com aplicação no solo, foliar, semente, muda
e água de irrigação, a depender da cultura.

A situação se agrava porquanto o fipronil é geralmente aplicado no Brasil via
pulverização aérea, técnica de aplicação que, segundo a própria bula desse agrotóxico,
não é recomendada.
Estudo realizado em 2019 pela Companhia Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de SC informa que 50 milhões de abelhas morreram naquele ano em Santa
Catarina devido ao uso do fipronil.
53

Conforme a Repórter Brasil (2019), pesquisa realizada demonstrou que 80% das
abelhas examinadas, excluídas as silvestres, continham o princípio ativo do fipronil em
seu organismo. No período investigado, houve a morte de 400 milhões de abelhas no
RS, 45 milhões no MS e 7 milhões em SP.
Os impactos ambientais causados pelo fipronil são muito graves, por conta das
derivas acarretadas pelas pulverizações que atingem a flora, a fauna e as populações
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tóxico para a vida aquática e para as abelhas.

5

próximas às lavouras. O fipronil é altamente persistente no meio ambiente e altamente

As abelhas são fundamentais para a manutenção da biodiversidade - pois são
responsáveis por grande parte da polinização -, de modo que a mortandade desses seres
vivos afeta todos os ecossistemas, inclusive a vida humana.

6.

Impacto do uso de agrotóxicos sobre águas superficiais: Estudo de caso no

sul do Brasil

CASTRO LIMA et al. contextualizam que está ocorrendo a transformação do
uso do solo na região Sul do Brasil para determinados cultivos, com impacto nas
reservas de água, e nas formas de uso de fungicidas e de pesticidas nas principais
lavouras.

No sul do Brasil existem mais de 850 mil propriedades familiares. Nesta região,
20 milhões hectares são ocupados por mais de 2,3 milhões de pessoas que trabalham
exclusivamente nas atividades rurais em e produzindo cerca de 80 x 106 mg de soja,
milho, arroz e trigo em 2017, o que representa 36% da produção nacional de grãos do
Brasil (IBGE, 2019). Mesmo tendo a soja como principal cultura, informam que
existe uma grande diversidade de produção, incluindo frutas e vegetais. Na verdade,
mais de 90% da carne suína e de aves, aproximadamente 50% do leite e quase 100% do
fumo seriam produzidos nesta macrorregião.
Aproximadamente 143 mg de ingredientes ativos de pesticidas são dispersos
em um ambiente rural densamente povoado, até mesmo pequenas cidades cercadas
por plantações. Esta macrorregião possui uma das mais importantes reservas de
água de superfície da América do Sul, exceto para a bacia do Amazonas. Além
54

disso, tem um dos maiores aquíferos do mundo, o Aquífero Guarani, que envolve
também parte do Paraguai, Argentina e Uruguai.
A transformação de biomas naturais como Pampa e Mata Atlântica no sul do
Brasil em campos de cultivo diminui tremendamente a infiltração de água da chuva, o
que resulta no aumento do escoamento e perdas de solo. O uso intensivo da terra
combinado com tempestades de alta intensidade tornam esta região uma dos

5

hotspots globais de erosão (Borrelli et al., 2017). Resultados obtidos usando a
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impressão digital para investigar a origem dos sedimentos no sul do Brasil revelara
que cerca de 90% dos sedimentos presentes no Rio Guaporé (RS) vêm de lavouras
e o restante de córregos canais e estradas não pavimentadas (Tiecher et al., 2017).
A alta conectividade dos processos erosivos das encostas à rede de córregos do rio
Guaporé afeta a captação, onde há falta de estratégias de controle mecânico do
escoamento e ausência de rotação de culturas.

Apontam que o principal uso agrícola baseia-se no sistema de monocultura de
soja na parte alta e fumo na parte média/inferior desta bacia. Há também sistemas
intensivos de integração lavoura-pecuária para o leite, uma produção que resulta em
menor cobertura do solo por resíduos vegetais. Além disso, esta região apresenta um
rápido deslocamento da água do solo por novos eventos de chuva (Robinet et al., 2018).
Assim, entendem que este cenário pode resultar em alta transferência de pesticidas
solúveis e coloidais para os cursos d'água.

No sul do Brasil, existiria uma grande diversidade de tipos de solo e sistemas de
produção agrícola. Há relatos na literatura de estudos que se concentraram em
moléculas específicas em áreas de cultivo de arroz irrigado e o efeito da pesticidas
usados em campos de arroz no estresse oxidativo de peixes em um sistema arroz-peixe
(Clasen et al., 2012; 2018), além da contaminação de água e peixes em bacias com
predomínio do cultivo de tabaco (Bortoluzzi et al., 2006; Becker et al., 2009), bem
como contaminação por glifosato em áreas com a predominância do cultivo de
soja/milho/trigo sob plantio direto também foi estudada (Fernandes et al., 2019).
No entanto, o impacto da contaminação por pesticidas em bacias hidrográficas
mais complexas com contrastes com os sistemas de cultivo, como a bacia do rio
Guaporé, precisaria ser mais bem compreendido a fim de avaliar de forma mais holística
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o efeito da contaminação gerada por atividades agrícolas sobre o meio aquático.
Também consideram importante avaliar um número mais diversificado de moléculas e
estratégias de amostragem para gerar informações que possam ser utilizadas em
programas de monitoramento de bacias hidrográficas.
CASTRO LIMA et al. realizaram a comparação da amostragem de água ativa e
passiva para avaliar a concentração dos pesticidas no Rio Guaporé (Estado do Rio

5

Grande do Sul, Brasil) e seus afluentes a fim de compreender o papel do uso e manejo
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do solo no grau de contaminação das águas superficiais na região. Os autores então
descrevem os materiais e métodos utilizados na coleta dos dados, os locais de
amostragem selecionados, as amostras ativas de água realizadas, e também, de modo
concomitante, as amostragens Passivas, utilizando a técnica do Amostrador Integrativo
Químico Orgânico Polar. Na sequência, reportaram como foi feito o procedimento de
análise das amostras, os riscos ecológicos em potencial detectados, e a organização de
tratamento estatísticos dos dados apurados.

Os autores esclarecem que a área total cultivada no Brasil atingiu 62 milhões
de hectares no ano de 2018, com a predominância dos cultivos de soja e de milho
geneticamente modificados (36 e 17 milhões ha, respectivamente) em sistema de
plantio direto.

No ano de 2018, 5,3x105 mg de ingrediente ativo de pesticidas foram aplicados
em campos agrícolas, representando cerca de 7,3 litros de produto comercial por
habitante. Porém, o monitoramento da contaminação dos cursos d'água pelos continua
escasso e é baseado em sistemas tradicionais de amostragem.

Nos estudos do ensaio foram usadas a captura de água e a amostragem passiva
(denominada Polar Organic Chemical Integrative Sampler - POCIS) para monitorar a
contaminação de pesticidas na rede fluvial de uma bacia agrícola representativa do sul
do Brasil. Selecionaram 18 (dezoito) locais de amostragem localizados em afluentes
e no curso principal do Rio Guaporé, no Estado do Rio Grande do Sul, com
predomínio de diferentes usos do solo, os quais incluem floresta, áreas urbanas e
agrícolas. Ao todo, 79 (setenta e nove) e 23 (vinte e três) pesticidas foram analisados
na água e nas amostras passivas (POCIS), respectivamente.
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A conclusão do estudo foi que as águas do Rio Guaporé e seus afluentes
foram altamente contaminadas por muitos pesticidas, especialmente por quatro
herbicidas (2,4-D, atrazina, desetilatrazina e simazina), três fungicidas (carbendazim,
tebuconazol e epoxiconazol) e um inseticida (imidaclopride). Destacam os autores que a
quantidade, o tipo e a concentração de pesticidas detectados foram completamente
diferentes dependendo da técnica de amostragem utilizada. As amostras POCIS foram
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cada local de amostragem.

5

eficazes para discriminar a contaminação de acordo com os principais usos da terra de

As áreas monitoradas com predominância do cultivo de soja no plantio direto
apresentaram as maiores concentrações de fungicida; nos cultivos mais diversificados
da região, os herbicidas apresentaram valores mais elevados.

A presença de cinco herbicidas usados o milho e na produção de forragem em
pastagens foi correlacionada com áreas de sistemas de integração lavoura-pecuária; em
contraste, a maior contaminação por 2,4-D deu-se em áreas de produção intensiva
de soja e de cereais no inverno.

Os articulistas pontuam que a agricultura é um importante setor da economia
brasileira, destacando que uma das principais prioridades da política agrícola nacional é
criar condições para aumentar a produção e melhorar a produtividade da agricultura
familiar. Consequentemente, o uso de pesticidas é amplamente favorecido por permitir
o que chamam de “Agricultura intensiva moderna” também nas áreas rurais.
Os resultados obtidos demonstram que existe um alto risco ecológico de
contaminação com agrotóxicos, indicando que os atuais sistemas de produção estão
contaminando as águas do Rio Guaporé e seus afluentes; outrossim, que as práticas
atuais de conservação do solo são insuficientes, mesmo nas regiões de captação onde
predomina o uso do sistema de plantio direto; o uso de pesticidas em bacias rurais leva à
contaminação dos recursos hídricos circundantes.
Assim, uma grande variedade de compostos foi encontrada no Rio Guaporé
e seus afluentes por captura ou por amostragem passiva (POCIS), incluindo 2,4-D,
atrazina, simazina, desetil-atrazina, carbendazim, epoxiconazol, tebuconazol e
imidacloprida.
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Além disso, a amostragem pelo POCIS destacou que um papel discriminante do
uso da terra (tipo de cultura, declividade dos solos) na contaminação por pesticidas.
Assim, as áreas planas cultivadas com alta densidade de soja em sistema de plantio
direto apresentaram níveis mais elevados de fungicida.
A maior contaminação de 2,4-D foi encontrada em áreas de produção intensiva
de soja e grãos de inverno. Consoante os autores, enfrentam os aspectos econômico,

5

social, sanitário e as questões ambientais, conciliando crescimento e sustentabilidade no
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desenvolvimento agrícola do Brasil, seria um modelo mais do que nunca necessário
para manter a agricultura e preservar os recursos hídricos.

No entanto, riachos próximos a campos com várias plantações agrícolas tiveram
uma concentração maior de herbicidas; cinco deles, mas presentes nos cultivos de
milho, pastagem e forragem, considerados pelos autores como áreas de sistemas
integrados de lavoura e pecuária.

7.

Avaliação técnica dos agrotóxicos aprovados para uso no Brasil, com ênfase

no período entre 01 de janeiro de 2019 e 01 de outubro de 2021
O Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos
– FCCIAT, obteve parecer (HESS e CALHEIROS, 2021) inédito,

com avaliação

técnica agrotóxicos dos aprovados para uso no Brasil, com ênfase no período entre 01
de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2021.

Outrossim, HESS (2022) atualiza os dados pesquisados para 31/12/2021, em
Parecer técnico inédito.

Estes dois escritos darão suporte à argumentação deste item, bem como serão
anexados à presente petição.
Em 2005 foram registrados 90 produtos contendo agrotóxicos para uso no
Brasil. O número de registros foi incrementado anualmente, com destaque para os anos
de 2015 e seguintes; 2019: 503 novos produtos; 2020, 495; 2021, 552 (ANVISA 2021).
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A evolução histórica da aprovação anual de produtos contendo ingredientes
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5

ativos de agrotóxicos, entre 2019 e 2021, é retratada no gráfico a seguir:

Fontes: Dados de 2005 a 2018: Disponíveis em: <https://contraosagrotoxicos.org/wpcontent/uploads/2020/12/AGROTOXICOS-E-TRANSGENICOSRetrocessos-socioambientais-e-avancosconservadores-no-governo-Bolsonaro.pdf>. Acesso em: 01 outubro 2021. Dados de 2019 a 2021: Brasil,
2022

Dentre os 442 ingredientes ativos químicos, pelo menos 129 (29,2%) não tem
registro ou não tem uso autorizado na União Europeia:
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Nos boletins anuais de produção, importação, exportação e vendas de
agrotóxicos no Brasil para o ano de 2019 (IBAMA, 2021), constam dados de apenas 89
dos 442 ingredientes ativos químicos com uso permitido em produtos comerciais no
País (20,1 % do total).
A explicação para tal omissão consta no portal do I AMA na internet: “serão
divulgados apenas os dados dos ingredientes ativos que possuam no mínimo 3
empresas detentoras do registro, preservando assim o sigilo comercial”.
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No interregno compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2021
foram aprovados 552 agrotóxicos para uso no Brasil (Brasil, 2022) com a seguinte
densificação:
(...) 96 eram produtos contendo ingredientes ativos biológicos
(17,4%), 181 produtos técnicos com ingredientes ativos
químicos (32,8%) e 275 produtos com ingredientes ativos
químicos formulados (49,8%).

5

O conjunto destes 552 agrotóxicos envolve 129 ingredientes ativos, dos quais 52

Im
pre
sso
Em por
: 0 : 01
8/0 5.
3/2 935
02 .06
2 - 008 31
:42 AD
:41 I 6
95

(40,3%) foram banidos ou não têm registro na União Europeia, muitos há mais de 10
anos (União Europeia, 2022).

Os ingredientes ativos presentes no maior número de agrotóxicos aprovados em
2021 foram: atrazina (25 produtos, banida na UE em 2004), 2,4-D e seus sais (21),
fipronil (21, 2009), azoxistrobina (20), ciproconazol (16, 2011), bifentrina (15, 2009),
glifosato e seus sais (15), protioconazol (15), clomazona (14), dicamba (13), mancozebe
(13), ametrina (12, 2002), fluroxipir-metílico (12), glufosinato, sal de amônio (12,
2009), hexazinona (12, 2002), tebuconazol (12), flumioxazina (11), cletodim (10),
diurom (10, 2009), dados diagramados no gráfico que segue (Fonte: HESS (2022)):
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Os ingredientes ativos mais recorrentes em 2021 foram: atrazina (25 produtos,
banida na UE em 2004), 2,4-D e seus sais (21), fipronil (21, 2009), azoxistrobina (20),
ciproconazol (16, 2011), bifentrina (15, 2009), glifosato e seus sais (15), protioconazol
(15), clomazona (14), dicamba (13), mancozebe (13), ametrina (12, 2002), fluroxipirmetílico (12), glufosinato, sal de amônio (12, 2009), hexazinona (12, 2002),
tebuconazol (12), flumioxazina (11), cletodim (10), diurom (10, 2009):

Ingrediente ativo
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5

Tabela 1
Produtos
registrados

Ano de proibição
do uso na União
Europeiab

Classe de usoc

2021a

Pesticidas biológicos

96

2,4-D e seus sais

21

Herbicida

7

Acaricida, inseticida e
nematicida

Abamectina

Acefato

2

2003

Inseticida e acaricida

6

Inseticida

1

Feromônio

1

Feromônio

1

Regulador do crescimento

Ácido giberélico

2

Regulador do crescimento

Ácido 4-indol-3ilbutírico

4

Regulador do crescimento

Alfa-cipermetrina

3

Acetamiprido

Acetato de (Z)-9tetradecenila

Acetato de (Z)-11hexadecenila

Ácido abscísico

2009

Inseticida

63

Ametoctradina

1

Ametrina

12

2002

Herbicida

Amicarbazona

1

2009

Herbicida

Aminopiralide

2

Atrazina

25

Fungicida
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2004

5

Herbicida

Herbicida

20

Fungicida

1

Regulador do crescimento

Benzoato de emamectina

1

Inseticida

Benzovindiflupir

3

Fungicida

Azoxistrobina

Benziladenina

Beta-ciflutrina

1

Bicarbonato de potássio

1

Bifentrina

15

2009

2009

Inseticida

Fungicida

Inseticida, formicida e
acaricida

Bispiribaque-sódico

3

Herbicida e regulador de
crescimento

Captana

2

Fungicida

6

2009

Fungicida

Casugamicina

1

2009

Fungicida e bactericida

Cianamida

1

2008

Regulador do crescimento

Ciantraniliprole

8

Ciclaniliprole

6

Carbendazim

Inseticida

2009

Inseticida

64

Cimoxanil

4

Fungicida

Cinamaldeído

1

Fungicida

Cinetina

4

Cipermetrina

1

Ciproconazol

16

Sem registro

Regulador do crescimento
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2011

5

Inseticida e formicida

Fungicida

1

Fungicida

10

Herbicida

14

Herbicida

4

Inseticida

Cloreto de Mepiquate

1

Regulador do crescimento

Clorfenapir

3

2001

Inseticida e acaricida

2

2002

Inseticida

3

2009

Herbicida

4

2009

Fungicida

7

2009

Inseticida, formicida e
acaricida

Clotianidina

1

2009

Inseticida (neonicotinóide)

Cresoxim-metílico

1

Diafentiurom

3

2002

Acaricida e inseticida

Dibrometo de Diquate

3

2009

Herbicida

Ciprodinil

Cletodim

Clomazona

Clorantraniliprole

Clorfluazurom

Clorimurom-etílico

Clorotalonil

Clorpirifós

Fungicida

65

Dicamba

13

Diclosulam

1

Difenoconazol

9

Fungicida

Diflubenzurom

3

Inseticida e acaricida

Dimetomorfe

2

Diurom

Epoxiconazol

Esfenvalerato

Famoxadona

Fenitrotiona

Fenpirazamina

Fenpropimorfe

Fipronil

Herbicida

5

Sem registro
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Diquate

Herbicida

Fungicida

4

2002

Herbicida

10

2009

Herbicida

1

2009

Fungicida

1

Inseticida biológico

1

2002

Fungicida

1

2007

Inseticida e formicida

2

Fungicida

3

2009

Fungicida

21

2009

Inseticida, formicida e
cupinicida

Florpirauxifen-benzil

1

Herbicida

Fluazifope-p-butílico

1

Herbicida

Fluazinam

6

Fungicida e acaricida

Flumetralina

1

Regulador do crescimento

Flumioxazina

11

Herbicida

66

Fluroxipir-meptilico

12

Herbicida

Flutriafol

2

Fungicida

Fluxapiroxade

2

Fungicida

Fomesafem

4

Fosfeto de alumínio

2

Glifosato e seus sais

15

Glufosinato, Sal de
Amônio.

12

2009

Herbicida/regulador do
crescimento

1

Sem registro

Feromônio sintético

5

Herbicida

Cupinicida/formicida/insetici
da
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Grandlure

2002

Herbicida

2

Herbicida

Haloxifope-P-metilico

2

Herbicida

Hexazinona

12

Halauxifen-metíl

Hidróxido de cobre

Imazamoxi

2002

Herbicida

1

Bactericida/fungicida

2

Herbicida

4

2009

Herbicida

2

2002

Herbicida

Imazetapir

4

2004

Herbicida

Imidacloprido

2

Impirfluxam

1

Indoxacarbe

8

Imazapique

Imazapir

Inseticida

Sem registro

Fungicida

Inseticida/cupinicida/formici

67

da

1

Fungicida

Isofetamida

4

Fungicida

Isoxaflutol

10

Herbicida

Lactofem

1

Lufenurom

Malationa

Mancozebe

Mandipropamida

Mesotriona

Metalaxil-M

Metilciclopropeno

S-Metolacloro

Metomil
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Lambda-cialotrina

2007

5

Ipconazol

3

1

2009

Herbicida

Inseticida

Inseticida e acaricida

1

Inseticida e acaricida

13

Fungicida e acaricida

2

Fungicida

8

Herbicida

1

Fungicida

2

Regulador do crescimento

6

Herbicida

8

2009

Inseticida e acaricida

Metoxifenozida

1

Inseticida

Nicossulfurom

2

Herbicida

Oxatiapiprolim

3

Fungicida

Oxicloreto de Cobre

1

Fungicida e bactericida

68

1

Herbicida

Picloram

8

Herbicida

Picoxistrobina

3

2009

Fungicida

Pimetrozina

2

2009

Inseticida

Piraclostrobina

7

Procimidona

Propiconazol

Protioconazol

Simazina

Sulfentrazona

Tebuconazol

Tebutiurom

Terbutilazina

Terra diatomácea
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Piriproxifem

5

Oxifluorfem

5

Fungicida

Inseticida

3

2006

Fungicida

1

2009

Fungicida

15

Fungicida

6

2004

Herbicida

9

2009

Herbicida

12

5

2002

Fungicida

Herbicida

1

Herbicida

1

Inseticida

Tiacloprido

2

Tiencarbazona

1

Tiodicarbe

5

Tiofanato-metílico

5

2009

Inseticida

Herbicida

2007

Inseticida

Fungicida

69

Triclopir-butotílico

2

Trifloxissulfurom

1

Trifloxistrobina

9

Triflumurom

3

Sem registro

Fungicida

Herbicida

2009

Herbicida

Fungicida

2009

5

2

Im
pre
sso
Em por
: 0 : 01
8/0 5.
3/2 935
02 .06
2 - 008 31
:42 AD
:41 I 6
95

Tiram

1

Trinexapaque-etilico

Inseticida

Regulador do crescimento

Dentre os 89 ingredientes ativos que constam da lista divulgada pelo IBAMA
com as quantidades comercializadas em 2019, 37 (41,6%) não têm uso autorizado na
União Europeia. A quantidade total comercializada foi de 563.458,19 toneladas, sendo
217.592,24 toneladas de glifosato (38,6% do total) e 136.537,51 toneladas (24,2%) dos
ingredientes ativos sem autorização de uso na União Europeia.

Tabela 221
Ordem

Ingrediente
ativo

Quantidade
comercializada,
toneladas
217592,238

Ordem

Ingrediente
ativo

1

glifosato

2
3

2,4-D
mancozebe

4
5

acefato
atrazina

6
7

Quantidade
comercializada,
toneladas
1926,88637

Ordem

Ingredient
e ativo

31

52426,9156
49162,5926

32
33

triclopirbutotílico
fluazinam
trifluralina

28432,5015
23429,3787

34
35

16653,0454
16398,1397

36
37

8

clorotalonil
dicloreto de
paraquate
malationa

13576,4716

38

9
10

enxofre
clorpirifós

11882,3296
10827,7799

39
40

11

imidacloprid

9214,45182

41

Quantidade
comercializada,
toneladas
418,820934

61

1916,91075
1887,40671

62
63

MSMA
acetamiprid
o
tebutiurom
hexazinona

1885,10517
1787,40314

64
65

1737,12535
1625,03682

66
67

fluroxipirmeptílico
simazina
diflubenzur
om
abamectina
clorimurom
-etílico
lufenurom
iprodiona

hidróxido
de cobre
óleo vegetal
glufosinato
- sal de
amônio
sulfato de

1579,77537

68

propanil

172,995864

1501,23278
1489,67632

69
70

permetrina
cresoximmetílico

147,842995
144,4853

1375,72488

71

cimoxanil

134,065242

394,24625
346,274856
320,91978
316,695525
296,718535
182,733039

21

Segundo as articulistas, os ingredientes ativos “destacados em amarelo os ingredientes ativos sem registro
ou com uso proibido na União Europeia em 01 de outu ro de 2021.”
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8001,1116

42

7677,90165

43

14

oxicloreto de
cobre
cletodim

5854,12091

44

15

clomazona

5598,16105

45

16

carbendazim

5343,63464

46

17

metomil

5341,9855

47

18

óleo mineral

4748,66176

48

19

ametrina

4175,54835

49

20

picloram

3827,46702

50

21

tebuconazol

22

24

tiofanatometílico
azoxistrobin
a
tiodicarbe

25

ciproconazol

26

lambdacialotrina
difenoconaz
ol

13

23

27

28

sulfentrazon
a

29

fipronil

30

Bifentrina

cobre
dibrometo
de diquate
diafentiuro
m
clorantranili
prole
tiram
propiconazo
l
haloxifopeP-metílico
epoxiconaz
ol
terra
diatomácea
metribuzim

1374,63968

72

128,7242

76

fenoxaprop
e-p-etílico
quizalofope
-p-etílico
piriproxife
m
metsulfuro
m-metílico
lactofem

1314,66495

73

1143,06337

74

1043,42246

75

981,665175
934,023558

77

cartape

83,4833

918,160515

78

70,3928125

868,74566

79

846,916664

80

flumetralin
a
nicosulfuro
m
paclobutraz
ol
sulfluramid
a
azadiractin
a
tetraconazo
l
imazaquim
fosfeto de
magnésio
alacloro

1,037848

glifosatosal de
isopropila
mina
óxido de
fembutatin
a
parationametílica
Total

0

5

o
diurom
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12

3643,0424

51

832,83025

81

52

cipermetrin
a
imazetapir

3518,04373

803,501018

82

2800,69406

53

captana

733,740032

83

2786,10311

54

636,279589

84

2247,77966

55

fosfeto de
alumínio
flutriafol

608,083862

85

2163,15041

56

578,620025

86

2113,3375

57

cloreto de
mepiquate
procimidon
a

573,8217

87

1991,00808

58

dimetoato

514,35608

88

1934,73342

59

mesotriona

465,648816

89

1927,75849

60

propargito

463,86216

122,10935
120,304909
106,56804
90,538488

65,170516
45,2913772
37,3634995
35,552422
33,1850875
4,25362

0

0

0
563.458,19

Fontes: IBAMA, 2021; União Europeia, 2021.

As autoras destacam que

entre 01 de janeiro de 2019 e 01 de outubro de 2021 foram aprovados
1407 agrotóxicos no Brasil, sendo que 529 (37,6%) continham
ingredientes ativos banidos na União Europeia (União Europeia,
2021). Daquele total, 192 eram produtos biológicos (13,6%), 585
produtos técnicos (41,6%) e 630 produtos químicos formulados
(44,8%). Destes 630 produtos químicos formulados, 380 (60,3%)
foram aprovados para uso em plantações de soja, 274 (43,5%) para
milho, 218 (34,6%) para cana-de-açúcar e 277 (44,0%) para algodão
(Brasil, 2021). O fato de as culturas de soja, milho, algodão e cana-deaçúcar constarem entre as que tiveram o maior número de novos
agrotóxicos com uso autorizado no Brasil entre janeiro de 2019 e
outubro de 2021 não surpreende, uma vez que, conforme descrito por
Bombardi (2017): 52% dos agrotóxicos utilizados no Brasil são
aplicados em plantações de soja; 10%, milho; 10%, cana-de-açúcar; e
7%, algodão. Assim, 79% dos agrotóxicos utilizados no país são
aplicados naquelas quatro culturas agrícolas. É relevante destacar,
ainda, que mais de 80% daqueles produtos agrícolas não são

destinados à alimentação humana, mas sim, à alimentação
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animal ou à produção de commodities, que juntamente com
café, maçã e citros constituem a base do agronegócio brasileiro.
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5

Os dados compilados foram diagramados na Tabela 3:

HESS e CALHEIROS salientam que, no caso dos ingredientes ativos químicos,
a China é a sede de 70% e a Índia, de 10% dos fabricantes de agrotóxicos registrados
em solo brasileiro, no interregno compreendido entre 01 de janeiro de 2019 e 01 de
outubro de 2021.

Ademais, asseveram que, no universo dos 158 ingredientes ativos presentes nos
agrotóxicos registrados no Brasil no interregno pesquisado,

(33,5%) não têm uso autorizado na União Europeia (UE) (2021), e
fazem parte da composição de mais de 20 dos produtos agrotóxicos
registrados naquele período os ingredientes ativos banidos na UE:
glufosinato de amônio (57 produtos), atrazina (42), fipronil (39),
hexazinona (27), clorpirifós (26), bifentrina (25), sulfentrazona (23),
clorotalonil (21) e ametrina (20)

Estes dados foram sintetizados na Tabela 422:
Ingrediente
ativo

Produtos
aprovados
2019a

Produtos
aprovados
2020a

Produtos
aprovados
2021
01 jan-01
outubroa

Total
produtos
aprovados
01 janeiro
2019 - 01
outubro 2021
42
13

Ano de
proibição do
uso na União
Europeiab

Classe de uso

2,4-D e seus sais
Abamectina

16
4

9
2

17
7

Acefato

4

2

1

7

Acetamiprido
Acetato de (Z)-9tetradecenila
Acetato de (Z)11-hexadecenila
Acibenzolar-Smetilico

9
0

4
1

2
0

15
1

Herbicida
Acaricida,
inseticida e
nematicida
Inseticida e
acaricida
Inseticida
Feromônio

0

1

0

1

Feromônio

1

0

0

1

Ativador de
planta

22

2003

Tabela adaptada, HESS e CALHEIROS, p. 8 e 9.
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Ácido abscísico

0

0

1

1

Ácido giberélico

1

5

2

8

1

4

6

1

2

3

Benzoato de
emamectina
Benzovindiflupir
Bifentrina

0
1
5

Bispiribaquesódico

2

Buprofezina

1

Captana
Carbendazim
Carfentrazonaetilica
Cartape

2
1
2

Casugamicina

0

Cialofope
Butílico
Ciantraniliprole
Ciclaniliprole
Cimoxanil
Cinetina

0
0
0
2
0

Cipermetrina

0

Ciproconazol
Ciprodinil
Cletodim
Clomazona
Cloransulammetilico
Clorantraniliprol
e
Cloreto de
Mepiquate
Clorfenapir

9
1
9
5
1

1

0

1

2009

2002
2009

Fungicida
Herbicida
Herbicida

1
5
0
10
9

20
3
2

21
18
2

13
42

13
0

2004
55
3

5

8
2
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1
Ácido 4-indol-3ilbutírico
0
Alfacipermetrina
Ametoctradina
7
Ametrina
1
Amicarbazon
a
1
Aminopiralide
12
Atrazina
24
Azoxistrobina
1
Benziladenina

Regulador de
crescimento
Regulador de
crescimento
Regulador de
crescimento
Inseticida

0

1
12

1

1

3

8

5

25

1

1

0

0

2009

4

1

1
2
0

3

1

0

0

1

2002

0

1

1

2009

0

1

3
0
1
2

4

6

0

1

5

3

8

3

4
4

7
6

2

0

2

16
1
2
5
0

9
1
4
10

34
3
15
20

0

2009

2

1

2009

Sem registro
UE

Herbicida
Herbicida
Fungicida
Regulador de
crescimento
Inseticida
Fungicida
Inseticida,
formicida e
acaricida
Herbicida e
regulador de
crescimento
Inseticida e
acaricida
Fungicida
Fungicida
Herbicida
Inseticida e
fungicida
Fungicida e
bactericida
Herbicida
Inseticida
Inseticida
Fungicida
Regulador do
crescimento
Inseticida e
formicida
Fungicida
Fungicida
Herbicida
Herbicida
Herbicida

0

4

4

Inseticida

1

1

1

3

8

2

2

12

2001

Clorimurometílico
Clorotalonil
Clorpirifós

3

4

2

9

2009

Regulador do
crescimento
Inseticida e
acaricida
Herbicida

11
14

8
6

2
6

21
26

2009
2009

Clotianidina

0

0

1

1

2009

Cresoxim-

1

1

1

3

Fungicida
Inseticida,
formicida e
acaricida
Inseticida
(neonicotinóid
e)
Fungicida

73

metílico
Deltametrina

2

0

Diafentiurom

5

3

2

10

2002

Dibrometo de
Diquate
Dicamba
Difenoconazol
Diflubenzurom

3

13

3

19

2009

0
12
1

12
12
5

Dimetomorfe
Dinotefuram
Diurom
Enxofre

0
6
6
0

5
2
6
2

Epoxiconazol
Esfenvalerato

0
0

0
0

2

10
6
2

22
30
8

1

6
8

7
0
1

2009
19
2

1

5

0
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Espirodiclofeno

0

1

2009

1

Inseticida e
formicida
Acaricida e
inseticida
Herbicida
Herbicida
Fungicida
Inseticida e
acaricida
Fungicida
Inseticida
Herbicida
Acaricida e
fungicida
Fungicida
Inseticida
biológico
2

A proibição desses produtos na União Europeia está associada aos efeitos
adversos a humanos e a outros organismos resultantes da exposição aos ingredientes
ativos químicos de agrotóxicos, já descritos na literatura científica e sumarizados na
Tabela 523.

Tabela 5 – Efeitos resultantes da exposição a ingredientes químicos dos agrotóxicos registrados no Brasil
entre janeiro de 2019 e outubro de 2021, atualizada (HESS, 2022)

Ingrediente ativo

2,4-D e seus sais

Abamectina

Acefato

Ametrina

23

Efeitos associados à exposição

Câncer de estômago, linfoma não-Hodgkin, mal de Alzheimer, mal de
Parkinson, esclerose lateral amiotrópica, infertilidade (Mostafalou;
Abdollahi, 2017)

Infertilidade, baixa qualidade do sêmen (Mostafalou; Abdollahi, 2017)

Citotóxico e genotóxico sobre espermatozoides humanos (Dhanushka &
Peiris, 2017), diabetes tipo 2, hiperglycemia, disfunção no metabolismo de
lipídios, danos ao DNA e câncer (Ribeiro et al., 2016).

Câncer de próstata, câncer de ovário (Mostafalou; Abdollahi, 2017),
bioacumula em peixes (Jonsson et al., 2019).

Ob. cit., p. 11, adaptada.
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Câncer de estômago, linfoma não-Hodgkin, câncer de próstata, câncer de
tireóide, câncer de ovário (triazina), mal de Parkinson, asma, respiração
com ruído, infertilidade, baixa qualidade do sêmen, malformações
congênitas/teratogênese (Mostafalou; Abdollahi, 2017), danos a células
hepáticas (Abass et al., 2009).

Bifentrina

Neurotoxicidade (Gammon et al., 2019), obesidade (Xiang et al., 2018),
desregulação endócrina (Zhang et al., 2016).

Captana

Mielnomas múltiplos (Mostafalou; Abdollahi, 2017).

Clorantraniliprole

Clorfenapir

Cloridrato de
cartape

Clorimurom-etílico

Clorotalonil

Clorpirifós
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Ciproconazol

5

Atrazina

Em testes com o sapo Rana nigromaculata resultou em: mortalidade
precoce, atraso na metamorfose corporal, comportamentos anormais e
danos aos tecidos das gônadas e da tireóide (Zhang et al., 2019);
hepatotóxico em ratos (Luckert et al., 2018; Marx-Stoelting et al., 2017);
câncer no fígado (Hester et al., 2012)

Efeitos de longa duração sobre a capacidade locomotora de abelhas Apis
mellifera (Kadala et al., 2019), danos ao sistema imunológico e efeitos
deletérios sobre o desenvolvimento de larvas daquelas abelhas (Kablau et
al., 2020).

Neurotóxico (letal em baixas doses) (Baek et al., 2016).

Efeito hemolítico (Emadi et al., 2019), bloqueador neuromuscular (letal em
baixas doses) (Kalyaniwala et al., 2016).

Asma, respiração com ruído (Mostafalou; Abdollahi, 2017).

Desregulação endócrina (Hao et al., 2019), baixa qualidade do sêmen
(Zhang et al., 2019).

Câncer no cérebro, câncer colorretal, leucemia, sarcoma de tecidos moles,
câncer de pulmão, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, asma, respiração
com ruído, infertilidade, malformações congênitas/teratogênese,
disfunções sexuais, desordem do déficit de atenção e hiperatividade
(ADHD) , autismo, atrasos no desenvolvimento (Mostafalou; Abdollahi,
2017), intoxicações agudas severas, neurotoxicidade (Rathish et al., 2018).

Deltametrina

Danos a células hepáticas (Abass et al., 2009).

Diafentiurom

Efeitos deletérios sobre as abelhas (Perveen & Ahmad, 2017; Williamson
et al., 2014) e peixes (Riaz-Ul-Haq, 2018).
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Lesões nos rins (intoxicações graves, letal em baixas doses) (Magalhães et
al., 2018).

Dinotefuram

Resíduos persistentes na água e em organismos. Não atende ao limite
máximo de resíduo, 0,01 mg/Kgb. Efeitos deletérios sobre as abelhas
(Williamson et al., 2014).

Diurom

Bioacumula em peixes (Jonsson et al., 2019).

Epoxiconazol

Diminuição da eficiência reprodutiva de nematóides do solo por cinco
gerações (Skulcová et al., 2020); potente atividade teratogênica para seres
humanos (Lauschke et al., 2020); câncer no fígado (Hester et al., 2012)

Flubendiamida

Fluopiram

Fomesafen
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Fipronil

5

Dibrometo de
Diquate

Alterações hematológicas e bioquímicas e stress oxidativo (Abouelghar et
al., 2020), hepatotóxico e neurotóxico (Gutta et al., 2019).

Tóxico para abelhas (Kadala et al., 2020)

Efeitos danosos ao crescimento de Vitis vinífera (uva) (Robatscher et al.,
2019), efeitos deletérios sobre nematoides não-alvo (Waldo et al., 2019).

Efeitos deletérios sobre as comunidades bacterianas da rizosfera (Hu et al.,
2019) e minhocas (Zhang et al., 2013).

Glifosato e seus sais

Linfoma não-Hodgkin, infertilidade (Mostafalou; Abdollahi, 2017),
autismo (Von Ehrenstein, 2019), problemas renais crônicos, danos às
células embrionárias e da placenta, morte programada e necrose de células
placentárias, umbilicais e embrionárias, desregulador endócrino em
células hepáticas, proliferação de células de câncer de mama (Hess;
Nodari, 2018), danos a células hepáticas (Abass et al., 2009). Em abelhas
aumenta a suceptibilidade a doenças (Faita et al., 2020), altera a
membrana da mitocôndria e a estrutura das células da glândula produtora
de mel (Faita et al., 2018).

Glufosinato, Sal de
Amônio.

Genotoxicidade (Xiong et al., 2019), hepatotoxicidade, desregulação
endócrina (Zhang et al., 2019).

Hexazinona

Resíduos persistentes na água e em organismos. Não atende ao limite
máximo de resíduo, 0,01 mg/Kg (Comissão Europeia, 2021); bioacumula
em peixes (Jonsson et al., 2019).

Imazapique

Toxicidade aguda sobre peixes (Golombieski et al., 2016).
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Toxicidade aguda sobre peixes (Golombieski et al., 2016).

Imazetapir

Câncer colorretal, câncer de bexiga (Mostafalou; Abdollahi, 2017).

Imidacloprido

Desordem do déficit de atenção e hiperatividade (ADHD), autismo
(Mostafalou; Abdollahi, 2017), efeitos deletérios sobre as abelhas (Perveen
& Ahmad, 2017; Williamson et al., 2014), genotóxico (Bianchi et al., 2015,
2016).

Lambda-cialotrina

Danos a células hepáticas (Abass et al., 2009); toxidade neurológica em
ratos (Ansari, 2012); tóxico para abelhas (Arthidoro de Castro et al., 2020;
Dolezal et al., 2016; Liao et al, 2018).

Malationa

Mancozebe

Metomil

Novalurom

Permetrina
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Lufenurom

5

Imazapir

Efeitos tóxicos sobre organismos aquáticos (Brock et al., 2018); efeitos
tóxicos severos, agudos e crônicos, sobre peixe (tambaqui) (Soares et al.,
2016); aumenta a suscetibilidade de minhocas a infecções (Wang et al.,
2013).

Linfoma não-Hodgkin, câncer de próstata, câncer de tireóide, desordem
do déficit de atenção e hiperatividade (ADHD), atrasos no
desenvolvimento (Mostafalou; Abdollahi, 2017), autismo (Von Ehrenstein,
2019)

Câncer de tireóide (Mostafalou; Abdollahi, 2017).

Mal de Alzheimer, mal de Parkinson (Mostafalou; Abdollahi, 2017),
efeitos neurotóxicos sobre peixes (Yi et al., 2006).

Efeitos adversos sobre o bicho-da-seda (Santorum et al., 2019, 2020) e
outros insetos não-alvo (Stacke et al., 2019).

Autismo (Von Ehrenstein, 2019).

Picloram

Cancerígeno (Reuber, 1981)

Picoxistrobina

Danos às mitocôndrias e à respiração celular (Xia et al., 2018),
genotoxicidade (Li et al., 2018), efeitos deletérios sobre as abelhas
(Domingues et al., 2017).

Piraclostrobina

Genotoxicidade (Li et al., 2018); tóxico para abelhas (da Costa Domingues
et al., 2020; Nicodemo et al., 2020)
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Agrotóxico organofosforado com sérios efeitos sobre a saúde, tanto por
exposição aguda (problemas urinários, bradicardia, coma, entre outros
efeitos neurológicos, gastrointestinais, pulmonares e musculares) quanto
crônica (dores de cabeça, tremores, náusea, vômitos, dores abdominais,
visão turva entre outros) (Kushwaha et al., 2016; Nganchaumung et al.,
2017), desregulador endócrino (Moustafa et al., 2008).

Propanil

Desregulador endócrino, efeitos deletérios sobre células do sistema
imunológico (Nowak et al., 2019).

Propiconazol

Simazina

Sulfentrazona

Sulfometurommetílico

Tebuconazol

Tebutiurom
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Profenofós

Efeitos danosos sobre células hepáticas humanas (Knebel et al., 2018, 2019)
e de roedores (Nesnow et al., 2011); induz câncer hepático em roedores e
em peixe (Tu, 2016); danos ao cérebro e sobre o comportamento de
roedores (Noshy et al., 2018); danos ao cérebro do peixe zebra fish,
causando também mudanças no seu comportamento (Valadas et al., 2019).

Câncer de próstata, câncer de ovário (triazina), mal de Parkinson
(Mostafalou; Abdollahi, 2017).

Resíduos persistentes na água e em organismos. Não atende ao limite
máximo de resíduo, 0,01 mg/Kg (Comissão Europeia, 2021); genotóxico
(Bianchi et al., 2015, 2016).

A exposição de embriões de peixe-zebra (zebrafish) resultou em aumento
da mortalidade, danos ao sistema imunológico, ao comportamento
locomotor, stress oxidativo e incremento na morte programada das células
(apoptose) (Yuan et al., 2021)

Efeitos deletérios sobre células hepáticas (Knebel et al., 2018, 2019).

Resíduos persistentes na água e em organismos. Não atende ao limite
máximo de resíduo, 0,01 mg/Kg (Comissão Europeia, 2021); bioacumula
em peixes (Jonsson et al., 2019), desregulador endócrino em peixes
(Almeida et al., 2018).

Tiametoxam

Efeitos deletérios sobre as abelhas (Domingues et al., 2017).

Tiodicarbe

Efeitos sobre rins, fígado, sistema imunológico, em baixas doses (Dias et
al., 2013), efeitos neurotóxicos sobre peixes (Yi et al., 2006). Na União
Europeia, alerta para o risco decorrente do consumo de uvas e vinho
contaminados, bem como da água subterrânea, devido ao seu uso como
moluscidida (Comissão Europeia, 2021).
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Triflumurom

Efeitos citotóxicos sobre células hepáticas e renais humanas (Timoumi et
al., 2020); stress oxidativo no fígado e nos rins de camundongos (Timoumi
et al., 2019)

A Tabela 624 contém classes de uso e usos autorizados de produtos contendo
ingredientes ativos sem uso autorizado na União Europeia e presentes em produtos
agrotóxicos registrados no Brasil entre 01 de janeiro de 2019 e 01 de outubro de 2021:

Ingrediente ativo
Acefato

Alfa-cipermetrina

Ametrina
Amicarbazona
Atrazina

Bifentrina
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Tabela 6 – Classes de uso e usos autorizados de produtos contendo ingredientes ativos sem uso
autorizado na União Europeia e presentes em produtos agrotóxicos registrados no Brasil entre 01 de
janeiro de 2019 e 01 de outubro de 2021.
Classe de usoa
Inseticida e acaricida

Inseticida

Herbicida
Herbicida
Herbicida

Inseticida, formicida e acaricida

Carbendazim

Fungicida

Cartape

Inseticida e fungicida

24

Usos autorizadosa
Aplicação foliar nas culturas de algodão,
amendoim, batata, citros, feijão, melão,
milho, soja e tomate rasteiro (fins
industriais). Aplicação em sementes de
algodão e feijão.
Aplicação foliar, Abacaxi, Abóbora,
Abobrinha, Acelga, Acerola, Agrião,
Alface, Alho, Algodão, Amendoim,
Amora, Arroz, Aveia, Batata, Batata
Solo, Batata-doce, Batata-yacon,
Berinjela, Beterraba, Brócolis, Café,
Cana-de-açúcar, Cará, Cebola, Centeio,
Cevada, Chalota, Chicória, Chuchu,
Citros, Coleus, Couve-de-bruxelas,
Couve-chinesa, Couve-flor, Crisântemo,
Cupuaçu, Espinafre, Estévia, Feijão,
Framboesa, Gardênia, Gérbera, Girassol,
Gladíolos, Inhame, Jiló, Kiwi,
Mandioca, Mandioquinha-salsa, Manga,
Margarida, Maxixe, Melão, Milheto,
Milho, Mirtilo, Morango, Mostarda,
Nabo, Pastagem, Pepino, Pimenta,
Pimentão, Pitanga, Quiabo, Rabanete,
Repolho, Romã, Rosa, Rúcula,
Seriguela, Soja, Sorgo, Tomate, Trigo,
Triticale
Abacaxi, Algodão, Banana, Café, Canade-açúcar, Citros, Mandioca, Milho, Uva
Cana-de-açúcar, Milho, Pastagem
Abacaxi, Cana-de-açúcar, Milho,
Milheto, Pinus, Seringueira, Sisal, Soja,
Sorgo
Acelga, agrião, alface, almeirão,
brócolis, centeio, cevada, chicória,
couve, couve-chinesa, couve-flor, couvede-bruxelas, espinafre, repolho, rúcula,
tomate, etc.
Algodão (foliar, sementes), Arroz,
Cevada, Citros, Feijão, Feijão Sementes,
Maçã, Milho Foliar, Milho Sementes,
Soja Foliar, Soja Sementes, Trigo foliar
Aplicação foliar nas culturas de algodão,
batata, café, couve, crisântemo, ervilha,
feijão, feijão-caupi, feijão-fava, feijãoguandu, feijão-mungo, feijão-vagem,
girassol, grão-de-bico, lentilha,

Ob cit., p. 12-15
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Fungicida e bactericida

Ciclaniliprole
Cloransulam-metilico
Clorfenapir

Clorimurom-etílico

Clorotalonil
Clorpirifós
Clotianidina
Diafentiurom
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Casugamicina

maracujá, melancia, melão, pepino, soja,
tomate e trigo.
Aplicação foliar nas culturas de abóbora,
abobrinha, acelga, agrião, alecrim,
alface, alho, alho porró, almeirão, arroz,
aveia, batata, batata-doce, batata-yacon,
berinjela, brócolis, beterraba, café, cará,
cebola, cebolinha, centeio, cevada,
chalota, chicória, chuchu, coentro,
couve, couve-chinesa, couvede-bruxelas,
couve-flor, erva-doce, espinafre, estévia,
estragão, gengibre, hortelã, inhame, jiló,
mandioca, mandioquinha-salsa,
manjericão, manjerona, maracujá,
maxixe, melancia, melão, milho,
mostarda, nabo, orégano, pepino,
pimenta, pimentão, quiabo, rabanete,
repolho, rúcula, salsa, sálvia, tomate,
trigo e triticale.
Algodão, Café, Milho, Soja, Tomate
Soja
Aplicação foliar nas culturas de acerola,
algodão, alho, amora, amendoim, batata,
cebola, citros, couve, crisântemo,
eucalipto, feijão, framboesa, maracujá,
mamão, melancia, melão, milho,
morango, pimentão, pitanga, repolho,
rosa, soja e tomate.
Aplicação em pós-emergência das
plantas infestantes nas culturas de café,
citros, eucalipto, pinus e soja.
Alface, couve, repolho, etc
Aplicação foliar em banana, batata,
centeio, cevada, feijões, etc
Aplicação foliar em alface, repolho,
tomate..
Aplicação foliar nas culturas de algodão,
alstroeméria, amendoim, azaléia, batata,
begônia, berinjela, café, celósia, citros,
crisântemo, ervilha, feijão, feijão-caupi,
feijãofava, feijão-vagem, gérbera, grãode-bico, lentilha, melancia, melão,
milho, pepino, pimentão, repolho, rosa,
soja, tomate e trigo.
Aplicação em pós-emergência das
plantas infestantes nas culturas de
algodão, beterraba, café, cebola, citros,
feijão, girassol, milho, pêssego e soja.
Aplicação foliar em 23 culturas
Aplicação foliar nas culturas de algodão,
amendoim, arroz, aveia, banana, cacau,
café, cana-de-açúcar, cevada, feijão,
girassol, mandioca, milho, soja, sorgo e
trigo
Aplicação foliar nas culturas de algodão,
cebola, crisântemo, maçã e soja.
Aplicação em milho e trigo armazenados
Aplicação foliar nas culturas do algodão,
banana, cevada, soja e trigo
Aplicação no solo nas culturas de batata,
cana-de-açúcar, duboisia e milho.
Aplicação foliar nas culturas do algodão,
arroz, duboisia, eucalipto e soja.
Aplicação no solo/olheiros nas culturas
acácia, acácia negra, araucária, paricá,
pinus, populus, seringueira e teca.
Aplicação em sementes de algodão,

Inseticida
Herbicida
Inseticida e acaricida

Herbicida

Fungicida
Inseticida, formicida e acaricida
Inseticida

Acaricida e inseticida

Dibrometo de Diquate

Herbicida

Dinotefuram
Epoxiconazol

Inseticida
Fungicida

Fenitrotiona

Inseticida e formicida

Fenpropimorfe

Fungicida

Fipronil

Inseticida, formicida e cupinicida
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Herbicida

Glufosinato, Sal de Amônio.

Herbicida e regulador de crescimento
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Fomesafem

amendoim, arroz, cevada, feijão,
girassol, milho, pastagens, sorgo, soja e
trigo. Aplicação foliar de mudas em
viveiros nas culturas de acácia, acácia
negra, araucária, eucalipto, paricá, pinus,
populus, seringueira e teca Aplicação no
controle de formigas e cupins, conforme
aprovação em rótulo e bula. Aplicação
na água de irrigação para o arroz
irrigado.
Aplicação em pós-emergência das
plantas infestantes de folhas largas das
culturas de feijão e soja. Aplicação em
pré-emergência na cultura de algodão.
Aplicação em pós-emergência das
plantas infestantes nas culturas de açaí,
alface, algodão, aveia, banana, batata,
café, castanha-do-pará, centeio, cevada,
citros, coco, dendê, duboisia, ervilha,
eucalipto, feijão, feijão-mungo, feijãoguandu, feijão-caupi, feijão-fava, feijãovagem, grão-de-bico, lentilha
macadâmia, maçã, milho, nectarina,

Em suas conclusões, as pesquisadoras elencam algumas recomendações:
o aumento de rigor científico e a participação pública na tomada de
decisões, entre outros, podem fazer com que se cumpra § 6º do Art. 3º
da Lei 7.802/1989, que condiciona a proibição do registro de
agrotóxicos no Brasil que revelarem características teratogênicas,
carcinogênicas ou mutagênicas, que provoquem distúrbios hormonais
ou causem danos ao meio ambiente, entre outros. (...) Da mesma
forma, é necessário alterar
as normas visando garantir a
transparência e o acesso às informações processuais, parte delas
atualmente sigilosas, para que ocorra a participação pública nos
procedimentos de análise e da tomada de decisão dos pedidos de
registros e autorização de agrotóxicos.

8.
Brasil

Recomendações para proibição de agrotóxicos com uso ainda permitido no
CALHEIROS et al. (2021)25 narra que, em agosto de 2019 a ANVISA anunciou

a revalidação agrotóxicos26, selecionados em lista, a partir de uma metodologia autoral.
25

BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCURADORIA-REGIONAL DA 3ª REGIÃO.
Parecer Técnico (2021). CALHEIROS, Débora F.; GURGEL, Aline do Monte; FRIEDRICH, Karen;
MEIRELLES, Luiz Claudio Recomendações para Proibição de Agrotóxicos com Uso Ainda
Permitido no Brasil, 83p.
26
CALHEIROS et al. compilam as metodologias de classificação toxicológica de ingredientes ativos em
relação à saúde humana e ambiental: “[1] - Classificação Toxicológica ANVISA(anterior à nova
classificação pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos - GHS29): I Extremamente Tóxico; II Altamente Tóxico; III Medianamente Tóxico; IV Pouco
Tóxico; [2] - Classificação OMS: Ia Extremamente Perigoso; Ib Altamente Perigoso; II Moderadamente
Perigoso; III Ligeiramente Perigoso; U Improvável apresentar efeito agudo; [3] - Classificação de risco
cancerígeno para humanos IARC: Grupo 1 - carcinogênico para humanos; Grupo 2A - provável
cancerígeno para humanos; Grupo 2B - possível cancerígeno para humanos; Grupo 3 - Não classificável
quanto à sua carcinogenicidade para humanos; [4] - Classificação como cancerígeno para humanos
EPA: Cancerígeno Humano (A); Provável cancerígeno (Grupo B1) - evidência limitada em humanos;
81

Dentre os critérios eleitos para a revisão de que se trata estão “(...) o risco de causar
câncer, alterações no DNA humano, mutações, problemas reprodutivos e endócrinos,
entre outros. (...)”27 . Eis os sete primeiros eleitos28:
Tabela 1 – Ingredientes ativos de agrotóxicos sem registro ou com uso proibido na União Européia em 01
de outubro de 2021 e com uso autorizado no Brasil
Ingrediente ativo com uso
permitido no Brasil

Ano proibição uso União
Europeiaa

Classe de usob

2003

Inseticida e acaricida

3. Acifluorfem

4. Alacloro

5. Aletrina

6. Alfa-cipermetrina

7. D-Aletrina

8. Ametrina

9. Amicarbazona

10. Amitraz

11. Asulam

12. Atrazina
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2. Acetocloro

5

1. Acefato
2011

Herbicida

2002

Herbicida

2006

Herbicida

2002

Inseticida

2009

Inseticida

Sem registro

Inseticida

2002

Herbicida

2009

Herbicida

2004

Acaricida e inseticida;

2011

Herbicida; maturador na cultura de
cana-de-açúcar.

2004

Herbicida

2002

Inseticida

Provável cancerígeno (Grupo B2) - evidência suficiente em animais; Possível cancerígeno humano
(Grupo C) - evidência sugestiva de potencial carcinogênico; Não classificável (Grupo D); Não
cancerígeno (Grupo E); [5] - Potencial de Desregulação Endócrina (UE): Categoria 1 - evidência de
atividade desreguladora endócrina em pelo menos umaespécie usando animais intactos; Categoria 2 pelo menos alguma evidência in vitro de atividade biológica relacionada à desregulação endócrina;
Categoria 3 - nenhuma evidência de atividade de desregulação endócrina ou nenhum dado disponível;
[6] - Classificação de Periculosidade Ambiental IBAMA; I Altamente Perigoso ao Meio Ambiente; II
Muito Perigoso ao Meio Ambiente; III Perigoso ao Meio Ambiente; IV Pouco perigoso ao Meio
Ambiente; [7] - Classificação de Periculosidade Ambiental IBAMA: I Altamente Perigoso ao Meio
Ambiente; II Muito Perigoso ao Meio Ambiente; III Perigoso ao Meio Ambiente; IV Pouco perigoso ao
Meio Am iente.”, ob. cit., p. 42 e 43.
27
Idem, p. 3
28
Ibidem, p.3
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13. Azametifós
2007

Inseticida e nematicida

2009

Inseticida, formicida e acaricida

14. Benfuracarbe

15. Bifentrina
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apenas três ingredientes ativos aguardam reavaliação:

5

Atualmente, segundo informações obtidas junto ao sítio eletrônico na ANVISA,

Reavaliações de ingredientes ativos de agrotóxicos em andamento pela Anvisa.
Ingrediente
Ativo

Carbendazi
m

Início

Situação atual

Edital de
Chamame
nto n° 01
de
19/12/2019

Realizada Reunião com as empresas registrantes em 27/01/2020 (ver
ata)
Documento preparatório
Modelos de relatório para os seguintes aspectos toxicológicos
relevantes para o Carbendazim:
Aspectos gerais
Carcinogenicidade
Genotoxicidade
Reprodução e desenvolvimento - Atualizado em 7/4/2020

Epoxiconaz
ol

Edital de
Chamame
nto n° 17
de 30 de
novembro
de 2020

Documento preparatório
Apresentação – motivações para reavaliação do Epoxiconazol
Apresentação - fluxo da reavaliação toxicológica
- ASPECTOS GERAIS
- CARCINOGENICIDADE
- GENOTOXICIDADE
-

DESENVOLVIMENTO

Tiofanato
metílico

Edital
de Chama
mento n°
04 de
10/03/2020

Convocação para reunião a ser realizada em 24/03/2020.

Documento preparatório

Ata - Reunião com as empresas por Webinar 23.3.2020

Perguntas e Respostas - Reunião com as empresas por Webinar
23.3.2020
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Modelos de relatório para os seguintes aspectos toxicológicos
relevantes para o Tiofanato-metílico:
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Atualizado em 14/5/2020

5

Aspectos Gerais
Carcinogenicidade
Desregulação endócrina
Genotoxicidade
Reprodução e desenvolvimento

De outra banda, as reavaliações foram finalizadas para todos os ingredientes
ativos constantes na lista abaixo:

Reavaliações de ingredientes ativos de agrotóxicos finalizadas pela Anvisa desde 2006.
Ingredient
e Ativo

Resolução da Diretoria
Colegiada

Decisão

Início

Término

2,4 - D

RDC
124/20
06

RDC
284/2019

Mantido com restrições no registro

Abamectin
a

RDC
10/200
8

RDC
442/2020

Manutenção com restrições no registro

Acefato

RDC
10/200
8

RDC
45/2013

Mantido com restrições no registro

Cihexatina

RDC
10/200
8

RDC
34/2009

Proibido

Carbofura
no

RDC
10/200
8

RDC
185/2017

Proibido

Endossulfa
m

RDC
10/200
8

RDC
28/2010

Proibido

Forato

RDC
10/200
8

RDC
12/2015

Proibido
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RDC
10/200
8

Glifosato

RDC
10/200
8

Lactofem

RDC
10/200
8

RDC
92/2016

Mantido sem alterações no registro

Lindano*

RDC
124A/2
006

RDC
165/2006

Proibido

Metamidof
ós

RDC
10/200
8

RDC
01/2011

Proibido

Monocrotof
ós*

RDC
135/20
02

RDC
215/2006

Proibido

Paraquate

RDC
10/200
8

RDC
177/2017 e
RDC
190/2017

Com restrições de uso a partir de 22/09/2017 e proibido
a partir de 22/09/2020.

Parationa
metílica

RDC
10/200
8

RDC
56/2015

Proibido

Pentaclorof
enol*

RDC
124A/2
006

RDC
164/2006

Proibido

Procloraz

RDC
44/201
3

RDC
60/2016

Proibido

Tiram

RDC
10/200
8

RDC
320/2019

Mantido com restrições no registro

Triclorfom

RDC
10/200
8

RDC
37/2010

Proibido

Mantido com restrições no registro
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RDC
441/2020

5

RDC
36/2010

Mantido com restrições no registro

Fosmete

Fonte: ANVISA

Importante registrar que a questão sub judice envolve a revogação da lei gaúcha
que exigia a aprovação na origem, como requisito para autorização do uso do agrotóxico
no Estado do Rio Grande do Sul.
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O retrocesso operado pela Lei estadual nº 15.671, de 27/07/2021, , que alterou o §
2o do art. 1o da Lei estadual nº 7.747, de 22/12/1982, a qual “dispõe so re o controle
de agrotóxicos e outros iocidas a nível estadual e dá outras providências”, desponta
ainda mais patente considerando a vigência de fluxo comercial de produtos que, embora
proibidos na União Europeia, não tem restrições para a exportação, tendo como
destinatários países mais vulneráveis.
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CALHEIRO Set al. informam dados de 2018, conforme gráficos29 a seguir30:

Na União Europeia, o Reino Unido31 desponta como o maior exportador de
ingredientes ativos de agrotóxicos proibidos em todos os países-membros do mercado
comum europeu, concentrando cerca de 40%32 de todas as exportações da U.E. de
2018; o Brasil aparece como um dos principais importadores33:

29

CALHEIROS et al., p. 35
O uso de paraquate foi proibido no Brasil em 2020 e os dados são de 2018.
31
O Reino Unido só deixou o bloco comum europeu em 2021
32
CALHEIROS et al., p. 31
33
Novamente, vale lembrar o Paraquate foi proibido no Brasil em 2020.
30
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CALHEIROS et al. qualificam a exportação de ingredientes ativos proibidos na
origem como uma nova forma de exploração, uma desvalia para os ecossistemas, a
saúde e a vida humanas, como se tivessem menor valor intrínseco nos países pobres34.
Ademais, ponderam que a permissividade quanto à exportação acaba
fragilizando a própria proibição de uso na origem, quando for o caso de importação de
alimentos ou commodities produzidas no território dos países importadores destes
ingredientes ativos, o que tem movimentado países do bloco a postularem a irrestrita
proibição da exportação de todos os ingredientes ativos vedados na UE35 .

9.

Correlação entre agrotóxicos e o Transtorno do Espectro Autista (TEA)
SONG et al. (2021)36 esquematizam analiticamente a relação entre exposição a

agrotóxicos e autismo.

A concomitância entre hereditariedade e influência de fatores ambientais para o
autismo é objeto acirradas discussões científicas. No entanto, vários estudos tem
encontrado evidências que agrotóxicos, mesmo quando não são rotulados como
neurotóxicos, relacionam-se com o desenvolvimento da ASD (Autism Spectrum
Disorder).

34

CALHEIROS et al., p. 31
Idem, p. 37
36
HE, Xiu, TU, Ying, SONG, Yawen, YANG, Guanghong; YOU, Mingdan. The relantionship between
pesticide exposure critical neurodevelopment and autism spetrum disorder:A narrative review.
Environmental
Research,
n.
2003,
2021.
Disponível
em
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001393512101197X, acesso em 06/01/2022.
35
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Os principais estudos estão sintetizados na Tabela 1.

SONG et al. ainda mencionam que o incremento do uso do glifosato é
concomitante com o aumento do número de casos de ASD, nas décadas de 1990 a 2010.
As evidências das correlações epidemiológicas entre glifosato e ASD são
trazidas no caso-controle VON- EHREINSTEIN et al., que testou 38.331 crianças
nascidas na Califórnia, entre 1998 e 2010. O estudo revela que a exposição ao glifosato
durante o pré-natal está associada à ocorrência de ASD em até 27% dos casos. Se
houver deficiência intelectual associada, o risco aumenta em 30%.
No que concerne à relação entre a exposição a pyrethroid e ASD, os autores
chamam a atenção para o produto Permethrin, um comum agrotóxico encontrado em
áreas urbanas e detectado em altos níveis no ambiente residencial. Um estudo da
CHARGE (Childhood Autism Risks from Genetical and Environment) incluiu 486 casos
de autismo como relacionados à exposição a este IA durante a gestação, pois as mães
viviam em locais em que houve aplicação, antes ou durante a gravidez.

88

Além disso, o estudo menciona que o pré-natal exposto a pyrethroid foi relatado
em vários casos de déficits funcionais executivos e comportamentais, frequentemente
observados em indivíduos com ASD.
Quanto ao chlorpyrifos, presente em inseticida muito utilizado em escolas e lares,
até poucos anos, o estudo da CHARGE revelou um incremento de 60% dos casos de
ASD, quando associados à exposição ao IA durante a gravidez, principalmente nos

5

segundo e terceiro trimestres gestacionais.
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MIANI et al. (2019)37 também trazem a lume muitos estudos que demonstram a
associação potencial entre a exposição a agrotóxicos nas fases pré ou pós-natal e
desenvolvimento de autismo.

A desordem do espectro autista, acrônimo em inglês (ASD), refere-se a um
conjunto de condições do neurodesenvolvimento caracterizadas por dificuldade de
comunicação, comportamentos e interesses repetitivos, por exemplo.
Pesquisas epidemiológicas e experimentais destacam a associação de duas
desordens neurocomportamentais à exposição a agrotóxicos no pré/pós-natal ou

37

MIANI, Alessandro; IMBRIANI, Giovanni; DE FILIPPIS, Giovanni; DE GIORGI, Donato;
PECCARISI, Luigi; COLANGELO, Manuela; PULIMENO, Manuela; CASTELLONE, Maria
Domenica; NICOLARDi, Giuseppe; LOGROSCINO, Giancarlo; PISCITELLI, Prisco. Autism Spectrum
Disorder and Prenatal or Early Life Exposure to Pesticides: A Short Review. Int J Environ Res Public
Health. Outubro de 2019. Disponível em https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34682738/, acesso em
11/01/2022.
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cronicamente, salientando que “o uso de pesticidas na agricultura tem tido um
importante papel na etiologia do autismo”38
Ademais, uma revisão sistemática recente com humanos e modelos pré-clínicos
sugere que a exposição gestacional a certos organofosforados pode ter ligação clínica
com sinais de autismo.

38

Texto original em inglês, tradução livre: “(...) pesticides used in agriculture have been suggested to
play an important role in the etiology of autism spectrum disorder (...)”, p. 2/15
90

Deste universo, os autores selecionaram sete estudos de corte ou caso-controle39,
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5

envolvendo crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista
(TEA) - de acordo com os critérios do DSM IV e V - e a potencial
associação entre a exposição materna a agrotóxicos, ou exposição
durante os primeiros anos de vida (do nascimento até os 3 anos), e um
risco aumentado de desenvolver TEA em crianças, agrupando
associações específicas por agrotóxicos (organofosforados,
organoclorados e piretróides). (...) Três estudos de caso-controle
mostraram uma associação positiva entre a exposição a piretróides
durante a gravidez ou início da vida e TEA.

Os articulistas mencionam que a questão não é pacífica entre os pesquisadores e
estudiosos sobre o tema, colacionando alguns dos casos-controle que endossam a
correlação da exposição materna a organofosforados, organoclorados e piretróides,
durante a gestação, e o desenvolvimento de TEA:

Fonte: MIANI et al., p. 5

39

Texto original em inglês, tradução livre: “(…) involving children diagnosed with ASD according to
DSM IV and V criteria, which examined the potential association between maternal exposure to
pesticides, or exposure during the first years (from birth up to 3 years) of life, and an increased risk of
developing ASD in children, grouping specific associations by pesticide (organophosphate,
organochlorine, and pyrethroid). (…) Three case–control studies showed a positive association between
the exposure to pyrethroids during pregnancy or early life and ASD. Moreover, a cohort study,
highlighted an association between pyrethroid exposure during pregnancy or early life and ASD.
91
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Fonte: MIANI et al., p. 7

Fonte: MIANI et al., p.9

MIANI el al. destacam outro aspecto que emerge da revisão: o período crítico, a
gravidez e os primeiros anos de vida, em que a exposição poluentes ambientais parece
ter o maior impacto; neste interregno, as “conexões neurais ocorrem a uma velocidade
surpreendente”40
Gizam que os sintomas relacionados ao TEA (transtorno do espectro autista)
são comumente diagnosticados durante a fase primeva de vida, quando o bebê tem as
primeiras relações sociais e com o entorno.

40

Ob. cit., p.11
92

Não se pode olvidar, contudo, que embora os agrotóxicos desempenhem um
papel importante na etiologia do autismo,
representam apenas uma pequena parte da pesquisa ambiental sobre os
agentes causadores envolvidos no desenvolvimento do TEA, (...) Este
tipo de análise deve considerar diferentes tipos de exposição, como
contaminantes na água, nos alimentos e no solo. (...) variáveis que
podem afetar a saúde, como nutrição, tabagismo, local de trabalho, as
estruturas familiares, a vizinhança e os atributos do micro bioma41.
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Neste contexto, entram em cena estratégias à luz da maleabilidade epigenética42,
que “a re portas para intervenções preventivas em vários níveis.” 43
MIANI et al. advertem que os fatores ambientais também pode afetar a placenta,
órgão-chave envolvido nos vários processos que regulam o desenvolvimento
fetal. (...) a placenta pode ser considerada como um órgão intermediário que,
no caso de exposição pré-natal a vários poluentes, tem o potencial de
expressar assinaturas biológicas anormais que podem vir a ser úteis como
indicadores precoces do desenvolvimento da doença mais tarde na vida.(...)
os estudos de caso-controle mostraram resultados mais robustos e isso pode
depender dos diferentes fatores de confusão examinados e dos diferentes
métodos de avaliação da exposição a agrotóxicos que podem ser um potencial
viés nos estudos de caso-controle44.

.

Os

estudos

pesquisados

não

incluíram

análises

sobre

biomarcadores

epigenéticos, assim entendidas as

alterações moleculares que causam alterações na expressão gênica
sem modificar a sequência do D A. (...) “que vão desde a metilação
do DNA, modificações de histonas e expressão de microRNA
(miRNA), operam sinergicamente, afetando os padrões de expressão
de todo o genoma em resposta a estímulos externos.”45

Salientam que o uso de biomarcadores levará a uma maior acurácia das pesquisas,
pois

41

Idem.
Sobre o tema: FRANCIS, Richard C. Epigenética: como a ciência está revolucionando o que
sabemos sobre a hereditariedade.[recurso eletrônico] Rio de Janeiro: Zahar
43
Ibidem
44
Texto original em inglês, tradução livre: “(…) key organ involved in the various processes that regulate
fetal development. In fact, the placenta can be considered as an intermediate organ which, in the case of
prenatal exposure to various pollutants, has the potential to express abnormal biological signatures that
may prove to e useful as early indicators of the development of the disease later in life. (…) the case–
control studies showed more robust results and this could depend on the different confounding factors
examined and the different methods of assessing the exposure to pesticides that may be a potential bias in
case–control studies (…)”, ob. cit., p. 12
45
Texto original em inglês, tradução livre: “(…)ranging from DNA methylation, histone modifications
and microRNA (miRNA) expression, operate synergistically, affecting the genome-wide expression
patterns in response to external stimuli.”, ob. cit., p. 12
42
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V- CONSIDERAÇÕES FINAIS

5

Biomarcadores que levam em conta exposições específicas são
capazes de medir as doses internas reais causadas pelas vias de
exposição ambiental, como os miRNAs. Pequenos RNAs não
codificantes, envolvidos na regulação da expressão gênica em nível
pós-transcricional, provaram ser potenciais biomarcadores de
exposição ambiental e, portanto, são estudados como biomarcadores
em várias doenças. Alguns estudos sugeriram que fatores genéticos,
por meio de mecanismos epigenéticos, podem interagir com fatores
ambientais, aumentando assim o risco de aparecimento de TEA.
A potencial associação entre genética e meio ambiente pode ser
explicada por fatores epigenéticos como os miRNAs.46

O quadro sinóptico desta peça erige-se a partir do princípio da primazia do
interesse público, imanente ao dever de máxima proteção do Estado, tendo em foco o
uso de agrotóxicos e seus efeitos à vida, à saúde, humana e não-humana, ao direito à
alimentação saudável, ao equilíbrio ecossistêmico, intra e intergeracional e à
sustentabilidade multidimensional.

Direitos humanos e fundamentais de tamanha envergadura não dialogam com
retrocessos.

Por isso, trouxemos à baila uma plêiade de achados científicos a demonstrarem
que a postulação desta demanda tem respaldo no mais primoroso estado da arte da
ciência: a situação regulatória internacional de agrotóxicos com uso autorizado no
País, a correlação ontogênica do uso de agrotóxicos com quadros sindêmicos, a
geografia do uso de agrotóxicos no Brasil suas conexões com a União Europeia, a
presença de agrotóxicos em água potável no Brasil; o uso incorreto do inseticida
fipronil e sua influência na morte das abelhas na região sul da federação, estudo de
caso sobre o impacto do uso de agrotóxicos sobre águas superficiais no sul do Brasil,
avaliação técnica dos agrotóxicos aprovados para uso no Brasil, com ênfase no
período entre 01 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2021, recomendações para

46

Texto original em inglês, tradução livre: “Biomarkers that take into account specific exposures are
able to measure the real internal doses caused by the environmental exposure pathways such as miRNAs.
Small non-coding RNAs, involved in the regulation of gene expression at the post-transcriptional level,
have proven to be potential biomarkers of environmental exposure, and thus are studied as biomarkers in
various diseases. Some studies have suggested that genetic factors, through epigenetic mechanisms, can
interact with environmental factors, thus increasing the risk of ASD onset. The potential association
etween genetics and the environment could e explained y epigenetic factors such as miRNAs.”, ob.
cit., p. 12
94

proibição de agrotóxicos com uso ainda permitido no País e o liame causal entre
agrotóxicos e o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A contundência dos dados trazidos à colação ratificam que os artigos 1º e 2º da
Lei nº 15.671/2021 do Estado do Rio Grande do Sul são inconstitucionais, porquanto
reduziram, em descompasso com a vontade do Poder Constituinte originário, o nível de
proteção destes direitos a patamares de concretização insuficiente, laborando em
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flagrante retrocesso ambiental e na proteção de direitos fundamentais.

VI- DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, as requerentes postulam:

a) seja acolhida a presente manifestação para admiti-las na qualidade de amici
curiae na ADI n. 6955, com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99;
b) uma vez admitidas como amici curiae, lhes seja aberto prazo para juntada de
complementações aos presentes memoriais, bem como de documentação e pareceres de
especialistas no tema, nos termos do parágrafo único do artigo 6º e §§ 1º e 3º do artigo
9º, ambos da Lei n. 9.868/99;

c) a concessão de medida cautelar pleiteada pelos autores por parte desse
Pretório Excelso para suspender-se a vigência da Lei nº 15.671/2021 do Estado do Rio
Grande do Sul até o julgamento do mérito da presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade, haja vista a presença de graves riscos à saúde e ao meio ambiente
e com base nos princípios constitucionais de vedação de retrocesso ambiental,
precaução e prevenção.

d) seja realizada audiência pública, conforme disposto no §1º do artigo 9º da Lei
n. 9.868/99, com especialistas e autoridades na matéria em comento para discussão dos
aspectos científicos e sociais pertinentes; e
e) lhes seja autorizada a realização de sustentação oral na assentada de
julgamento.
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