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O modelo global de produção de alimentos precisa ser
revisto, e com urgência. No mundo, quase 800 milhões de
pessoas passam fome, enquanto a obesidade e o sobrepeso
atingem 1,9 bilhão de pessoas. As safras nunca foram tão
grandes, ao passo que o futuro desta produção nunca foi
tão incerto. O uso intensivo de agrotóxicos é a base desse
modelo insustentável e desigual, que impacta a sua saúde
e o meio ambiente.
A conjuntura política atual torna esse cenário ainda pior.
Agendas como a de direitos sociais e meio ambiente viraram
moeda de troca barata para a permanência do presidente no
cargo, mantida graças ao apoio da maior frente parlamentar
do Congresso Nacional, a bancada ruralista.
Há um extenso pacote de maldades negociado entre governo e ruralistas
que atua nesse sentido: redução e extinção de áreas protegidas de floresta,
paralisação das demarcações de terras indígenas, quilombolas e da reforma
agrária, enfraquecimento do licenciamento ambiental, venda de terras
para estrangeiros, anistia a crimes ambientais e a dívidas do agronegócio,
legalização da grilagem de terras e desmonte da legislação de combate ao
trabalho análogo ao escravo, entre outras iniciativas.
Na linha de frente dessa ofensiva, está também o incentivo ao uso de mais
agrotóxicos na produção de alimentos, resultando, invariavelmente,
em mais veneno no nosso prato e de nossas crianças.
A fim de trazer mais informações, apresentamos o relatório
“Segura este abacaxi! – os agrotóxicos que vão parar na sua mesa”. Nele você
vai também encontrar resultados de testes de resíduos de agrotóxicos em
alimentos comuns na dieta da população, além de demandas para fazermos
valer nosso direito básico a uma alimentação saudável.
O apetite do ataque é grande, mas nossa fome de resistir é ainda maior!
Boa leitura!

Marina Lacôrte
Campanha de Agricultura e Alimentação do
Greenpeace Brasil
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Para mostrar como o modelo de agricultura afeta
nossa saúde, o Greenpeace realizou testes toxicológicos
em alimentos, que revelaram a presença de resíduos de
agrotóxicos na comida do dia a dia do brasileiro.

Veja o que testamos:
•mamão formosa •pimentão verde •banana-nanica •arroz branco
•tomate
•laranja-pera •café
•feijão-preto
•couve
•banana-prata •arroz integral •feijão-carioca
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Veja os problemas mais
graves que encontramos

Banana 1 agrotóxico proibido para o
-prata cultivo desse alimento
Foi encontrado

Foram encontrados 4 tipos diferentes de resíduos
uma mesma amostra. Outra amostra apresentou
Mamão emuma
substância em quantidades muito acima do
e também uma substância proibida para
formosa usopermitido
no mamão. Encontramos ainda uma substância
já proibida no brasil

Laranja

Foram encontradas 5 diferentes substâncias
em uma mesma amostra de laranja, e em outra
amostra foi encontrada uma substância em
quantidades acima do limite máximo permitido

Pimentão
verde

Foram encontrados 7 tipos
diferentes de resíduos de
agrotóxico em uma mesma
amostra, e parte deles era
proibida para esta cultura

Tomate

Couve

Foram encontrados 4
diferentes tipos de resíduos,
incluindo um agrotóxico
proibido para este alimento

Foram encontradas 3
diferentes substâncias em uma
mesma amostra, e diversas
substâncias que não são
permitidas para esta cultura

Café

Foi encontrado
Arroz
1 pesticida não permitido
branco
para esta cultura

5

Em uma das amostras de
café, foi encontrada
1 substância não permitida
para esta cultura

SAIBA COMO OS TESTES
FORAM REALIZADOS
Entre os dias 11, 12 e 13 de setembro de
2017, o Greenpeace comprou alimentos nas
capitais Brasília e São Paulo, principalmente
de empresas do Ceasa do Distrito Federal, do
Ceagesp e da zona cerealista de São Paulo.
Escolhemos esses lugares por serem grandes
centrais de abastecimento de alimentos. Boa
parte da comida vendida ali vai parar na mesa
das pessoas dessas cidades.
No total, mandamos para análise 113 quilos
de alimentos divididos em 50 amostras.
Os testes foram realizados pelo
Laboratório de Resíduos de Pesticidas (LRP)
do Instituto Biológico de São Paulo.

Merenda tóxica

tou alimentos que iam
Em 2016, o Greenpeace tes
da rede municipal do Rio
para a merenda de escolas
amostragem reduzida,
de Janeiro. Mesmo com uma
ves:
encontramos problemas gra

Estavam
Em desacordo
com a lei:
•pimentão
60%
amarelo e verde
das amostras
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e
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Foi detectado
na couve resíduo
de agrotóxico
proibido pela
Agência Nacional
de Vigilância
Sanitária (Anvisa)
desde 2012

Não é só o
Greenpeace que
está dizendo!

O Program
a de Anális
e de Resíd
Agrotóxico
uos de
s em Alimen
tos (Para) é
iniciativa d
uma
a Anvisa q
ue, d
monitora re
síduos de ag esde 2001,
rotóxicos em
alimentos co
letados nas
divulga os
capitais e
resultados
alimentos em categorizando os
satisfatório
s
ou insatisfa
tórios.

Em 2016, a Anvisa divulgou um resultado alarmante:
em média

1% dos alimentos que foram monitorados no âmbito do para

poderiam levar à intoxicação imediatamente após o consumo.
Alguns alimentos se mostraram ainda mais críticos.
Veja a porcentagem das amostras com potencial de risco agudo:

Laranja
12%

Abacaxi
5%

6

Couve
2%

Uva
2%

FALTAM CONTROLE
E TRANSPARÊNCIA
A ausência de dados abrangentes e
frequentes de monitoramento é um fator que
privilegia o modelo hegemônico de produção
agrícola, ajudando a ocultar os prejuízos para
a saúde das pessoas e para a biodiversidade.
KAREN FRIEDRICH
Biomédica e especialista em
Toxicologia Aplicada à Vigilância Sanitária

Tanto o Limite Máximo de Resíduo quanto a Ingestão Diária
Aceitável, que tratam, respectivamente, sobre a quantidade
aceitável de agrotóxico aplicado nos alimentos no campo e
sobre a quantidade de resíduos que pode ser ingerida por seres
humanos diariamente, não baseiam seus cálculos em testes
realizados em humanos e nem em prazo suficientemente longo.
Além disso, não são acessíveis para a população
as informações sobre esses estudos e seus
respectivos cálculos.
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O BRASIL
É MAIOR
CONSUMIDOR DE
AGROTÓXICOS
DO MUNDO

Os pesticidas estão em todo lugar: nos alimentos que comemos,
na água que bebemos, na roupa que vestimos.
A agricultura brasileira é hoje dependente de herbicidas,
fungicidas e inseticidas aplicados com baixo controle e com alto
impacto para quem produz e para quem consome. Onde o modelo
convencional está, estão também os agrotóxicos.

As consequências disso

estão:

Veja os grupos químicos
que mais foram detectados
nos resultados dos nossos
testes e seus possíveis efeitos
sobre a saúde humana:

[NA SAÚDE

ORGANOSFOSFORADOS

potencial associação com
diferentes tipos de câncer em
humanos. Estudos apontam para risco
elevado de ocorrência de leucemia
em crianças no caso de ter havido
exposição materna e paterna a este
grupo químico e também em
caso de exposição das
próprias crianças.

Estamos diariamente expostos aos resíduos de
agrotóxicos, e essa realidade não é estudada a
fundo. Isso é ainda mais preocupante em relação
às crianças, por estarem em desenvolvimento.
Muitos estudos mostram que a exposição
constante a essas substâncias pode estar
relacionada ao surgimento de graves
problemas de saúde como:

PIRETROIDES

câncer

malformações

icas
mutações genét
distúrbios

aborto

no sistema
e problemas

reprodutivo

Problemas no sistema

nervoso
ros

unológico e out

sistema im
efeitos sobre o

desregulação hormonal
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relacionados à desregulação
endócrina, como a inibição da
produção de progesterona e do
hormônio folículo estimulante. Pode
causar atraso na puberdade, entre
outras disfunções hormonais.
A exposição aos piretroides
pode estar associada ainda ao
aumento de casos de
tumor cerebral e à ocorrência
de um tipo de leucemia,
ambos em crianças.

[ NO MEIO
AMBIENTE
Agrotóxicos causam desequilíbrios gravíssimos na
biodiversidade: diminuição de predadores naturais das
espécies que incidem sobre as lavouras, aumento da
proliferação de insetos considerados pragas, contaminação
da água e do solo. Veja abaixo alguns dos principais
impactos do modelo convencional na natureza:

ÁGUA ENVENENADA
agrotóxicos são a
segunda maior causa de
contaminação das águas.
No Brasil,

Análises já identificaram em
peixes e em amostras de água
de rios localizados em áreas de
floresta resíduos

de 27 tipos de
agrotóxicos,

ABELHAS EM EXTINÇÃO

vários destes acima
dos limites máximos
estabelecidos
para água.

Um exemplo dramático do impacto
ambiental dos agrotóxicos é a redução
da população de abelhas,
responsável pela polinização de 73% das
espécies vegetais cultivadas no mundo.

SEM ABELHA

NÃO TEM

COMIDA

DESMATAMENTO E
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões
de Gases de Efeito Estufa, as atividades
agropecuárias no Brasil são responsáveis
por 22% do total das emissões nacionais
que contribuem para o aquecimento global.
Se considerarmos as emissões do desmatamento
causado pela atividade e as da indústria
agropecuária em geral, esse número sobe para
impressionantes 74% do total das emissões
domésticas. O aquecimento global, agravado pela
destruição de florestas, afeta a produção de
alimentos e as condições de vida no planeta.
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O modelo agrícola predominante no Brasil
é altamente impactante e insustentável.
Produz muito mais commodities (produtos
agrícolas voltados para exportação, como
soja e milho) do que comida de qualidade.
Esse é o chamado “modelo
convencional”, que só
existe por conta do uso
massivo de agrotóxicos,
que indiretamente vão parar
no prato da brasileira e do
brasileiro.

os 16 quilos
Em 2013, foram consumid
e plantado
de agrotóxico por hectar
os por pessoa.
ou o equivalente a 6 quil

1 KG

1 KG

1 KG

1 KG

1 KG

1 KG

Apesar de termos tido significativo aumento da produtividade agrícola nas
últimas décadas, vivemos um grande paradoxo. O mundo já produz comida
per capita suficiente para uma população de 12-14 bilhões de pessoas,
segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2013.
Entretanto, a fome e a insegurança alimentar e nutricional ainda devastam
a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo.
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Não é de hoje que se constrói a imagem de que o agrotóxico é
um mal necessário para se produzir mais. Segundo os defensores
do agronegócio, ou se produz com agrotóxicos, ou não se produz
alimento acessível para todo mundo. Mas a ONU diz o contrário.
Em 2010, a ONU afirmou que a agroecologia
pode aumentar a produtividade agrícola e a segurança alimentar;
melhorar a renda de agricultores familiares; e conter e inverter a
tendência de perda de biodiversidade e outros impactos gerados pela
agricultura industrial. Este ano, a organização lançou outro documento
afirmando que a necessidade dos agrotóxicos para o aumento da
produção de alimentos é um mito. E acrescentou: produzir sem
agrotóxicos é possível e necessário.
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Perdendo as raízes
A agricultura familiar é conhecida, de maneira geral, por
ser agroecológica. Mas isso está mudando: conforme o
modelo convencional se expande, produtores familiares
são cada vez mais influenciados e induzidos a adotar um
modelo baseado no uso intenso de agrotóxicos.
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Os agrotóxicos causam impactos irreversíveis para a saúde, para a
sociedade e para o meio ambiente. E eles são a base da agricultura
predominante que temos hoje.

Sabe quem é o principal incentivador desse modelo?
O próprio governo.
É ele quem direciona as linhas de crédito, concede isenção de
impostos para a indústria de pesticidas e incentiva a monocultura,
entre outras formas de estímulo.

No entanto, somos nós, consumidores, que estamos
pagando, com nossa saúde e de nossas famílias, o preço
por esse modelo de produção e consumo.
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O que está ruim
pode piorar
Apesar de o cenário já ser bastante preocupante,
parlamentares ruralistas e governo tentam empurrar
a liberação de agrotóxicos ainda mais perigosos,
facilitando também seu registro e utilização.

[ PACOTE DO VENENO
ENTENDA A PRINCIPAL OFENSIVA:
O Projeto de Lei 6299 de 2002, conhecido como Pacote do Veneno,
já tramita no Congresso Nacional e, caso aprovado, pode causar um
verdadeiro desmonte da atual lei de agrotóxicos. Boa parte desse
conteúdo ainda pode ser acelerado e virar lei da noite para o dia por
meio de uma Medida Provisória prometida pelo governo à bancada
ruralista em troca de apoio parlamentar. A MP dos Agrotóxicos já
foi noticiada e pode ser publicada a qualquer momento.

Comida boa e saudável,
um direito de todos
[ PNARA
A Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, é uma
iniciativa da sociedade civil que pode ser o início de uma
transição de modelos de produção e já está no Congresso
como projeto de lei (6670/2016). Começando por reduzir
de forma gradual o uso de agrotóxicos no Brasil, a Pnara
pretende dar mais espaço para o desenvolvimento de
sistemas agroecológicos.
Esse debate precisa iniciar depressa, ou nosso direito de
comer comida saudável e alimentar nossos filhos
sem veneno será devorado.

#CHEGADEAGROTÓXICOS
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E agora,
tem jeito?
Dê uma conferida em
como podemos pressionar
pela mudança:

ILEIRO

O QUE O GOVERNO BRAS
DEVE FAZER

Rejeitar o PL do Veneno
e a Medida Provisória
dos Agrotóxicos
Aprovar a Política
Nacional de Redução
de Agrotóxicos
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O QUE VOCÊ
PODE FAZER
Acesse a plataforma #ChegadeAgrotóxicos
e assine a petição pela Política Nacional de
Redução de Agrotóxicos

chegadeagrotoxicos.org.br
Dê preferência para produtos
agroecológicos sempre que possível
Busque a feira ou produtor mais próximo
em: feirasorganicas.org.br

Exija que a sua escola, ou do seu filho, cumpra o
Programa Nacional de Alimentação Escolar
A legislação brasileira determina que 30% da compra institucional de
alimentos da escola deve ser composta por alimentos provenientes da
produção familiar. É importante cobrar das escolas e prefeituras para
que elas implementem, de fato, essa exigência e que possam ainda fazer
mais, como instituir alimentação escolar orgânica!

PARA SABER MAIS…

Confira o relató
rio "Agricultu
ra tóxica: um
o modelo agrí
olhar sobre
cola brasileir
o", que proble
o modelo de pr
matiza a fundo
odução e cons
umo de alimen
com artigos de
tos e conta
diversos especi
alistas e cientis
uma série de ou
tas, além de
tras demandas
que os govern
federal, estadu
os, em nível
al e municipal
, podem fazer.
Todas as referê
ncias de dado
s e informaçõe
no "Segura es
s usados
te abacaxi" po
dem ser encont
relatório. Acess
radas nesse
e www.green
peace.org.br
e leia na íntegr
a!
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Kátia Shimabukuro
Diagramação:
Karen Martinez - W5 Publicidade

O Greenpeace é uma organização global
que promove campanhas para defender
o meio ambiente e a paz, inspirando
as pessoas a mudarem atitudes e
comportamentos. Defendemos soluções
ambientalmente seguras e socialmente
justas, que ofereçam esperança para
esta e para as futuras gerações e
inspiramos pessoas a se tornarem
responsáveis pelo planeta.

www.greenpeace.org.br
Rua Fradique Coutinho, 352
Pinheiros - São Paulo/SP
CEP 05416-000 - Brasil

Os Riscos Ambientais dos Pesticidas Neonicotinoides:
uma análise das evidências pós-2013
Greenpeace União Europeia
Leia o estudo completo em inglês:
http://www.greenpeace.org/france/Global/international/publications/agriculture/2017/n
eonicotinoid-pesticides.pdf
Sumário Executivo
Análise científica realizada por:
Thomas Wood e Dave Goulson
Universidade de Sussex
Pesticidas neonicotinoides foram utilizados, pela primeira vez, em meados da década de
1990 e, desde então, seu uso tem crescido rapidamente, ao ponto de se tornarem a classe
mais amplamente utilizada de inseticidas no mundo, com a maior parte sendo usada
como revestimento de sementes. Neonicotinoides são solúveis em água e, por essa razão,
uma pequena quantidade aplicada a uma semente se dissolverá quando em contato com
água no solo e será absorvida pelas raízes da planta em desenvolvimento. Uma vez no
interior da planta, torna-se sistêmico e é encontrado em tecidos vasculares e folhagens,
fornecendo proteção contra insetos herbívoros. Este uso profilático de neonicotinoides
tornou-se extremamente difundido em uma ampla variedade de culturas arvenses em
grande parte do mundo desenvolvido.
No entanto, apenas cerca de 5% do ingrediente ativo neonicotinoide é absorvido pelas
plantas de cultura, com o restante dispersando no ambiente em geral. Desde meados dos
anos 2000, numerosos estudos levantaram preocupações sobre os neonicotinoides
poderem estar tendo um efeito negativo sobre organismos não alvo. Especificamente, os
neonicotinoides foram associados a eventos de envenenamento em massa de abelhas e
demonstraram ter graves efeitos negativos sobre o valor adaptativo de abelhas Apis (ou
Bichomel) e vespa-de-rodeio quando consumidos. Em resposta a este crescente corpo de
evidências, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, AESA foi contratada
para realizar avaliações de risco para o uso de clotianidina, imidacloprida e tiametoxam e
seu impacto sobre as abelhas. Estas avaliações de risco, publicadas em Janeiro de 2013,
concluíram que a utilização destes compostos em determinadas culturas de floração
representa um alto risco para as abelhas. Com base nestas conclusões, a União Europeia
adotou uma proibição parcial do uso destas substâncias, em maio de 2013, que entrou em
vigor no dia 1º de dezembro de 2013.
O objetivo desta análise é de agrupar e resumir as evidências científicas publicadas desde
2013, que investigam o impacto dos neonicotinoides sobre organismos não alvo, e reunilas em um só lugar para auxiliar a tomada de decisão informada. Devido à preocupação
internacional sobre os impactos não intencionais de neonicotinoides sobre a vida

selvagem, este tema tem recebido uma grande atenção científica nestes últimos três
anos. Como as restrições foram postas em prática por causa do risco que os
neonicotinoides representam para as abelhas, grande parte do trabalho recente de
pesquisa tem, naturalmente, focado neste grupo.
Riscos para as abelhas
Em termos gerais, as avaliações de risco da AESA tratam dos riscos de exposição para as
abelhas a neonicotinoides através de várias rotas e o impacto direto letal e subletal da
exposição à neonicotinoides. Novas evidências científicas estão disponíveis em todas essas
áreas, e é possível comentar sobre a mudança nas evidências científicas desde 2013 em
comparação com relatórios da AESA. Este processo não foi feito para ser uma avaliação
formal do risco apresentado por neonicotinoides, como aquela conduzida pela AESA. Em
vez disso, pretende resumir a forma como as novas evidências mudaram nossa
compreensão dos riscos potenciais para as abelhas; é menor, igual ou maior do que o risco
percebido em 2013? Com referência às avaliações de risco de linha de base da AESA 2013,
os avanços em cada área considerada e seu impacto sobre a avaliação inicial podem ser
resumidos assim:
Ø Risco de exposição de pólen e néctar de plantas que florescem e foram tratadas. Os
relatórios da AESA calcularam a exposição típica de culturas que florescem e foram
tratadas com os neonicotinoides como revestimento de sementes. Consideravelmente
mais dados estão disponíveis agora nesta área, com novos estudos apoiando
amplamente os valores de exposição calculados. Para as abelhas, as culturas de
floração representam um Risco Inalterado em relação àquele relatado na AESA 2013.
Ø Risco de culturas que não florescem e etapas da cultura antes da floração. Culturas
que não florescem foram consideradas como não representantes de risco para as
abelhas. Não há novos estudos demonstrando que estas culturas que não florescem
representam um risco direto para as abelhas. Eles continuam a ser um Risco
Inalterado.
Ø Risco de exposição a partir da propagação de sementes tratadas e subsequente
poeira. Apesar das mudanças na tecnologia de semeadoras, os estudos disponíveis
sugerem que a poeira continuar a ocorrer e que a poeira levantada ainda representa
uma fonte aguda de exposição e, por isso, é mais bem considerada como um Risco
Inalterado.
Ø Risco de exposição a partir de fluído de gutação. Com base nas evidências disponíveis,
esta rota de exposição foi considerada como de baixo risco pela AESA 2013. Novos
dados não mudaram esta posição e por isso ele continua sendo um Risco Inalterado.
Ø Risco de exposição a, e absorção de, neonicotinoides em plantas não cultivadas. A
absorção de neonicotinoides por plantas não alvo foi considerada como possivelmente
insignificante, embora uma lacuna de dados tenha sido identificada. Muitos estudos já

foram publicados demonstrando uma grande absorção dos neonicotinoides e sua
presença no pólen, néctar e folhagem das plantas selvagens. Geralmente, pode-se
esperar que as abelhas que coletam pólen de culturas tratadas com neonicotinoides
sejam expostas a concentrações mais elevadas, mas quantidades não triviais de
neonicotinoides também estão presentes no pólen e no néctar recolhido de plantas
silvestres, e essa fonte de exposição pode ser muito mais prolongada do que o período
de florescimento da cultura. Exposição de plantas não alvo representa, claramente,
um Maior Risco.
Ø Risco de exposição a partir de culturas sucessivas. Uma lacuna de dados foi
identificada para este problema. Poucos estudos investigaram este tópico, mas esta
área representa certo nível de risco, pois os neonicotinoides são, agora, conhecidos
por terem o potencial de persistir durante anos no solo, e podem ser detectados em
culturas vários anos após a última aplicação conhecida. No entanto, como há poucos
dados sobre isso, o risco atual é considerado como Risco Inalterado.
Ø Letalidade direta de neonicotinoides para as abelhas adultas. Estudos adicionais sobre
a toxicidade para as abelhas têm apoiado os valores calculados pela AESA. Mais dados
foram produzidos sobre a toxicidade dos neonicotinoides para espécies de abelhas
silvestres e meta-análises sugerem uma resposta muito semelhante. Referência às
espécies individuais é importante, mas a letalidade dos neonicotinoides deve ser
amplamente considerada como um Risco Inalterado.
Ø Efeitos subletais de neonicotinoides nas abelhas selvagens. A consideração da AESA
sobre efeitos subletais foi limitada porque não há nenhuma metodologia de teste
estabelecida para a avaliação de tais efeitos. Uma lacuna de dados foi identificada. A
exposição a culturas que florescem e que foram tratadas com neonicotinoides tem
mostrado ter significativos efeitos negativos sobre o voo livre de abelhas selvagens em
condições de campo, e alguns estudos de laboratório continuam a demonstrar efeitos
negativos sobre a capacidade de forrageamento e valor adaptativo de abelhas
considerando concentrações realistas de neonicotinoides em campo. Maior Risco.
Dentro deste contexto, pesquisas realizadas desde 2013 sugerem que os neonicotinoides
representam um risco que vai de semelhante a maior para as abelhas selvagens e
gerenciadas atualmente. Tendo em conta que a avaliação de risco inicial de 2013 era
suficiente para impor uma proibição parcial no uso de neonicotinoides sobre culturas que
florescem, e dado que as novas evidências confirmam ou aumentam a evidência de risco
para as abelhas, é lógico concluir que a evidência científica atual suporta a extensão da
moratória, e que se deve considerar a extensão da proibição parcial a outros usos de
neonicotinoides.
Riscos mais amplos para a saúde ambiental
Além do trabalho com abelhas, nossa compreensão científica também foi ampliada nas
seguintes áreas que não foram previamente consideradas pela AESA:

Ø Culturas que não florescem tratadas com neonicotinoides podem representar um risco
para os organismos não alvo através do aumento da mortalidade em populações de
predadores benéficos.
Ø Neonicotinoides podem persistir em solos agrícolas durante muitos anos, o que
conduz à contaminação crônica e, em alguns casos, a acumulação ao longo do tempo.
Ø Neonicotinoides continuam a serem encontrados em uma ampla variedade de
diferentes corpos d'água, incluindo valas, poças, lagoas, riachos de montanha, rios,
pântanos temporários, neve derretida, águas subterrâneas e no escoamento das
estações de tratamento de águas.
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Ø As análises da sensibilidade de organismos aquáticos aos neonicotinoides mostram
que muitas espécies de insetos aquáticos estão várias ordens de magnitude mais
sensíveis a estes compostos do que o modelo tradicional dos organismos utilizados nas
avaliações regulamentares para o uso de pesticidas.
Ø Foi demonstrado que os neonicotinoides estão presentes no pólen, néctar e folhagem
das plantas de culturas não adjacentes aos campos agrícolas. Isso varia de ervas
daninhas herbáceas anuais a vegetação perene lenhosa. Portanto, espera-se que os
insetos herbívoros não alvo e polinizadores que não são abelhas que habitam as
margens dos campos e sebes estejam expostos aos neonicotinoides. Algumas plantas

semeadas adjacente aos campos agrícolas, especificamente para fins de conservação
de polinizadores, oferecem especial preocupação.
Ø Estudos correlacionados têm sugerido uma ligação negativa entre o uso de
neonicotinoides em áreas agrícolas e as métricas da população para borboletas,
abelhas e pássaros insetívoros em três países diferentes.
Em geral, este trabalho recente sobre os neonicotinoides continua a melhorar nossa
compreensão de como estes compostos percorrem e persistem de forma ampla no
ambiente. Estes compostos solúveis em água não estão restritos a culturas agrícolas e
acabam permeando a maior parte dos ambientes agrícolas nos quais são utilizados e, em
alguns casos, chegando ainda mais longe através de cursos d'água e de água de
escoamento. Experiências em laboratório que recriaram condições realistas de campo e
testes em campo continuam a demonstrar que os traços residuais de neonicotinoides
podem ter uma mistura de efeitos letais e subletais em uma ampla gama de taxa. A
susceptibilidade varia enormemente entre as diferentes taxa em muitas ordens de
magnitude, com algumas mostrando uma resposta negativa em partes por bilhão e com
outras não mostrando tais efeitos em muitos milhares de partes por bilhão. Em relação às
avaliações de risco realizadas em 2013 para clotianidina, imidacloprid e tiametoxam, as
quais focaram em seus efeitos sobre as abelhas, uma nova pesquisa reforça os
argumentos para a imposição de uma moratória, principalmente porque se tornou
evidente que eles representam riscos significativos para muitos organismos não alvo, não
apenas para as abelhas. Dada a melhora no conhecimento científico de como
neonicotinoides se movimentam pelo ambiente mais amplamente vindo de todos os tipos
de culturas, é urgentemente necessário haver uma discussão sobre os riscos decorrentes
de sua utilização em culturas que não florescem e em áreas não agrícolas.
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Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas—
é de poesia que estão falando.
Que a importância de uma coisa não se mede com fita
métrica nem com balanças nem barômetros.
Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo
encantamento que a coisa produza em nós.
Manoel de Barros
Introdução

Um argumento bastante contundente para somar a defesa pela decisão de
compra de produtos orgânicos pelos órgãos públicos responsáveis pela alimentação
escolar é o econômico, por mais que, às vezes, esse fator pareça (ou se coloque) mais
como um obstáculo à tal decisão.
E o limite entre o fator econômico servir como estímulo ou obstáculo se
resume em um conceito da teoria econômica: externalidade. Defenderemos aqui,
com fatos e dados, que os produtos agrícolas convencionais custam mais caro aos
cofres públicos que os produtos orgânicos, uma vez somadas e descontadas as
externalidades negativas e positivas, respectivamente relacionadas a cada um
desses meios de produção.
A primeira referência ao que se conhece hoje como externalidade foi feita por
Alfred Marshall, em 1925, em relação à curva de oferta com inclinação descendente
de uma indústria em regime de concorrência. Mais recentemente, de acordo com
FISHER E DORNBUSH (1983) 1 , “sob a ótica econômica, uma externalidade surge
sempre que a produção ou consumo de um bem tem efeitos paralelos sobre os
consumidores ou produtores envolvidos, efeitos esses que não são plenamente

1 FISHER, S. & DORNBUSCH, R “Meio ambiente, economia e economistas”. MAY, P. H. et alii. IN:
Valorando a natureza: análise econômica para o desenvolvimento sustentável. Campus, 1994.

refletidos nos preços de mercado”.
Ou seja, externalidades são, como o próprio nome diz, externas ao preço de
mercado, sendo distribuídas a todos aqueles afetados pelos seus efeitos, podendo
esses serem positivos ou negativos. Segundo SOARES e PORTO (2009) 2 “Como
resultado temos custos “invisíveis” ou sociais, ambientais e de saúde, que
permanecem ocultos nos preços das mercadorias e terminam por serem socializados.
Isso ocorre quando os rios e solos são poluídos, trabalhadores e consumidores são
contaminados, e as doenças e mortes – freqüentemente invisíveis no conjunto das
estatísticas de saúde - acabam sendo coletivamente absorvidas pela sociedade e pelos
sistemas públicos previdenciários e de saúde”.
Desse fator decorre o efeito perverso das externalidades no tema aqui em
referência: decisões privadas (dos agricultores ou proprietários de terra) internalizam
custos e receitas privadas, e, externalizam custos sociais, uma vez que, na maior parte
das vezes, as externalidades negativas são pagas por recursos públicos. Ou seja, o
mesmo patrimônio público que se tenta proteger quando da escolha por produtos
mais baratos (preço de mercado) em processos de compras públicas, é lesado por
externalidades não computadas nesse preço de mercado, mas que recaem,
indiretamente, de forma muitas vezes potencializada e pulverizada.
Por mais que a produção acadêmica no campo da valoração econômica de
externalidades associadas ao uso de agrotóxicos pela agricultura brasileira ainda seja
escassa, a revisão bibliográfica que apresentaremos na sequência permitiu, à nós,
reunir dados que provam a existência de externalidades ambientais, sociais,
previdenciárias e de saúde pública diretamente relacionadas ao uso de agrotóxicos na
produção de alimentos utilizados na alimentação escolar, e inferir que, a soma dos
custos de tais externalidades – ainda que difusos – transcende, em muito, a
porcentagem de sobre preço permitida pelo PNAE - Política Nacional de Alimentação

2 SOARES e PORTO, Impactos econômicos e implicações políticas do uso de agrotóxicos do ponto de
vista da saúde pública, 2009. O presente artigo é uma tradução do manuscrito “Estimating the social
cost of pesticide use: An assessment from acute poisoning in Brazil”, Ecological Economics, 2009, vol.
68, issue 10, 2721-2728”, que também se encontra disponível na tese doutorado do autor, intitulada
'Uso dos agrotóxicos e seus impactos à saúde e ao ambiente: uma avaliação integrada entre a
economia, a saúde pública, a ecologia e a agricultura', defendida na ENSP/FIOCRUZ.

Escolar para compra de produtos orgânicos (30%)3, ratificando nossa hipótese de que
– no cômputo final, os produtos convencionais são mais caros que os orgânicos para
a administração pública.
Vamos aos dados.

1. Métodos de valoração de custos:
Valoração econômica de externalidades socioambientais se ampara nos
métodos e ferramentas da Economia Ambiental, Economia Ecológica ou mesmo
Contabilidade Ambiental – campos esses relativamente novos, mas com produções
bastante intensificadas nas últimas décadas, e inseridas num cenário de
fortalecimento e evolução absolutamente irreversíveis daqui em diante.

A maior dificuldade reside na quantidade e complexidade de processos e
interações sociais e ambientais do uso de agrotóxicos. Os impactos não se dão apenas
na saúde do trabalhador que aplica o produto em si, mas na água dos lençóis freáticos
que passam por debaixo da plantação, no ar que atinge a comunidade vizinha, no
aluno que come o produto com resíduo acima do limite máximo permitido, na morte
das abelhas e de todo seu potencial polinizador, na emissão de CO² que contribui para
aumento da temperatura global, na erosão do solo que pode culminar em sua
desertificação etc – a quantidade de impactos possíveis, reais ou potenciais, é tão
grande, que valorar de forma completa e precisa – com resultados criveis e objetivos,
seria tarefa quase que irrealizável, a não ser a partir de dados e contextos muito
precisos, e definidos.

Segundo Bowles & Webster (1995), para avaliarmos de forma global a
utilização dos agrotóxicos, é necessário ampliarmos o escopo da análise custobenefício (ACB), cobrindo todos os efeitos relevantes do seu uso, além de questões

3

Segundo o artigo 29, § 2o da Resolução FNDE n° 26, a Entidade Executora que priorizar na chamada
pública a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos poderá acrescer os preços em até 30%
(trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, caso não seja
realizada uma pesquisa específica para os preços dos produtos orgânicos e agroecológicos.

éticas incomensuráveis, como os efeitos para a saúde humana, as gerações futuras e
o meio ambiente. Entretanto, muitos estudos restringem-se a uma avaliação parcial
da ACB dos agrotóxicos devido à dificuldade de se trabalhar com um grande número
de ingredientes ativos, que atingem de formas diferenciadas o meio ambiente e a
saúde4.

Segundo SOARES (2009)5, “A literatura econômica oferece duas alternativas
para valoração dos riscos associados ao uso de agrotóxicos: a teoria do capital
humano e os métodos de disposição a pagar (Atreya, 2005; Travisi et al., 2006). (...)
No caso específico dos agrotóxicos, não há uma tendência metodológica, pois as
pesquisas existentes utilizam essas duas alternativas de valoração e seus mais
diferentes métodos de forma bem diversificada, o que acaba gerando resultados bem
diferentes. Além disso, tendo em vista a dificuldade de se dispor de dados, cada estudo
dá conta de abarcar uma ou mais externalidades provocadas pelo uso dos
agrotóxicos.(...).”.
WATANABE (2012)6, em consonância com seu orientador, Prof. Dr. Enrique
Ortega Rodriguez entre outras referências acadêmicas, soma ainda uma outra
abordagem, baseada no conceito de Emergia, que, segundo ele: “pode ser utilizada
para atribuir valor aos serviços ecossistêmicos, pois ela corresponde ao valor intrínseco
contido nos fluxos de massa e energia que são usados direta e indiretamente pelo meio
ambiente para produzir bens e serviços tais como solo, biomassa, precipitação, vento
ou processos biogeoquímicos.”
O presente trabalho vai trazer dados resultantes de todas essas abordagens
metodológicas, tentando manter o foco nos estudos que apresentam cálculos e
4

Bowles RG, Webster JPG. Some problems associa- ted with the analysis of the costs and
benefits of pesticides. Crop Protection 1995; 14(7):593-600.
5 Soares, Wagner Lopes ”Uso dos agrotóxicos e seus impactos à saúde e ao ambiente: uma
avaliação integrada entre a economia, a saúde pública, a ecologia e a agricultura” / Wagner Lopes
Soares. Rio de Janeiro : s.n., 2010.
6 Watanabe, Marcos Djun Barbosa Agricultura, pastagens e mata nativa: cálculo e
simulação dos valores monetários dos fluxos hidrológicos e do carbono na Bacia do Taquarizinho
utilizando a metodologia emergética / Marcos Djun Barbosa Watanabe. -- Campinas, SP: [s.n], 2012.

resultados quantitativos relacionados diretamente ao uso de agrotóxicos - sem avaliar
ou adentrar em um exame mais crítico sobre qual método é o melhor.
O interessante notar é que, segundo SOARES (2009) “Independentemente do
conjunto de custos sociais incorporados e da metodologia utilizada no estudo, é
importante perceber que todos os resultados apontam para um significativo volume
de recursos socializados, os quais poderiam ser evitados com ações de mitigação,
redução ou eliminação dessas substâncias.” (grifos nossos).

2. A Revisão Bibliográfica: método e fontes
O trabalho de revisão bibliográfica seguiu um método simples: ao identificar
autores e núcleos de pesquisa nacionais de referência no tema das externalidades
atreladas ao uso de agrotóxicos, partimos para avaliação dos trabalhos recentes por
esses realizados, de forma a identificar seus resultados mas, também, e
principalmente, as referências bibliográficas por esses utilizadas, ampliando assim o
leque de autores e fontes a serem aqui nesse estudo inseridos.
Os dois autores/núcleos de pesquisa em referência foram: Marcos Djun
Barbosa, Watanabe e seu orientador prof. Dr. Enrique Ortega Rodriguez, ambos da
Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas; e
Wagner Lopes Soares e seu orientador de doutorado Prof. Dr. Marcelo Firpo de Souza
Porto, ambos da Escola Nacional de Saúde Pública da FioCruz – Fundação Oswaldo
Cruz.
Wagner Soares, trabalha a partir do seguinte conjunto de externalidades
negativas associadas ao uso de agrotóxicos na agricultura:

Para elaboração desse referencial, bem como para execução de suas
pesquisas, fez uma ampla revisão bibliográfica de estudos relacionados à valoração de
externalidades associadas ao uso dos agrotóxicos, cujo resultado pode ser sintetizado
na Tabela 1, abaixo, organizada em ordem cronológica:

Watanabe, por sua vez, em sua Iniciação Científica orientada pelo Prof. Ortega
– realizada em 2005, pesquisou os seguintes autores para levantar dados sobre as
seguintes externalidades relacionadas ao uso de agrotóxico:

Externalidades Negativas
Danos ao capital natural - água
Danos ao capital natural - ar
Danos ao capital natural - solo

Manzzatto et. Al (2002), Pretty et al.
(2001)
Landers et al (2001)
Manzzatto et. Al (2002), Pretty et al.
(2001)

Danos
à
biodiversidade
e
paisagem
Pretty et al. (2001)
Danos à saúde humana - pesticidas Pretty et al. (2001)
Danos sociais - desemprego
Ortega et al (2002)
Watanabe também levantou o que ele considera externalidades positivas,
tendo sequenciado pós 2005 seus estudos para uma ampla e profunda pesquisa em
valoração de serviços ambientais – que, infelizmente não conseguiremos abordar com
mais detalhes aqui nesse trabalho -, que dialogam com o conceito de externalidade
positiva, mais abaixo abordado quando da apresentação dos dados relacionados à
produção agroecológica e/ou orgânica. São elas:

Externalidades Positivas
Controle de enchentes
Captação de água (inflitração)
Controle Climático
Prevenção de erosão
Redução de efeito estufa
Purificação da água
Eliminação
do
desperdício
orgânico
Paisagem rural
Recreação no meio rural
Biodiversidade

Santos (2000), Suh (2000)
Agostinho (2005), Suh (2000)
Suh (2000)
Santos (2000), Suh (2000)
Haas and Kopke (1994) e Landers et al
(2002)
Suh (2000)
Suh (2000)
Stewart et al (1997)
Santos (2000), Suh (2000)
Santos (2000)

Uma terceira fonte de referências bibliográficas foi o Dossiê ABRASCO Associação Brasileira de Saúde Coletiva, denominado: “Um alerta sobre os impactos
dos Agrotóxicos na Saúde”, que, para além de todos os dados qualitativos abordados
nesse documento, abriu portas para alguns estudos de externalidades positivas da
produção agroecológica, em especial pelos autores: CARNEIRO, FF et al. Agronegócio
e agroecologia: desafios para a formulação de políticas públicas sustentáveis In:
RIGOTTO, R (org.). Agrotóxicos, trabalho e saúde: vulnerabilidade e resistência no
contexto da modernização agrícola no Baixo Jaguaribe/ CE. Fortaleza: Editora
Universidade Federal do Ceará, 2011.
Nem todos os textos/autores citados acima foram encontrados, bem como,
nem todos os materiais analisados traziam dados relevantes para a pesquisa, sendo

que vamos abordar apenas aqueles mais relevantes para esse momento da pesquisa.

3. Resultados em externalidades negativas da agricultura convencional.

3.1) Pesquisas internacionais:
De todas as pesquisas realizadas, a que avaliamos como mais completa é a:
“ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC COSTS OF THE APPLICATION OF PESTICIDES
PRIMARILY IN THE UNITED STATES”, desenvolvida pelo pesquisador DAVID PIMENTEL
do College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University, Ithaca, NY - USA. Esta
pesquisa, escrita em 2003 e publicada em 2004, traz um estudo bastante detalhado e
completo de cálculo de externalidades associado ao uso de agrotóxicos no contexto
dos USA no ano de 2002.
O resumo do citado artigo já traz a seguinte conclusão (tradução nossa): “(...)
as maiores perdas econômicas e ambientais do uso de pesticidas nos EUA foram:
saúde pública (USD: 1,1 bilhão/ano), resistência de pestes (USD: 1,5 bilhão/ano),
perda de grãos (USD: 1,4 bilhão/ano), perda de pássaros (USD2,2 bilhão/ano) e
contaminação de lençóis freáticos (USD: 2 bilhão/ano).”.
O estudo, entretanto, não se ateve a esses itens, estendendo a lista de
potenciais externalidades negativas para outras como perda de peixes, impactos na
produção de mel e polinização etc. – conforme podemos observar na tabela abaixo,
que resume todos os custos levantados.

O estudo completo apresenta a memória de cálculo de cada um desses itens,
apontando parâmetros, premissas e fontes de dados, conforme descreveremos mais

a seguir, a partir dos dados que consideramos mais relevantes também para a
realidade brasileira.

Custos com saúde:
O estudo abarca casos de intoxicação aguda e, também, crônica, a partir de
algumas premissas definidas em estudos anteriores realizados pelo próprio David
Pimentel entre outros estudiosos, que evidenciam a relação entre uso de pesticidas
(contato e consumo) com alguns tipos de cânceres – como já referenciado aqui nesse
estudo a partir de tantos outros documentos e pesquisas brasileiras.
Como demonstra a tabela abaixo, o maior contingente de custos com saúde
pública relacionado a agrotóxicos é no campo das doenças crônicas, relacionada ao
tratamento de câncer, cujos cálculos apresentados abaixo, remontam de outro estudo
do mesmo pesquisador, realizado em 1997, especificamente sobre esse item.
Os demais cálculos foram realizados com base em parâmetros diversos como
o valor estimado de uma vida conforme definição da EPA - Environmental Protection
Agency. Segue abaixo a tabela com detalhamento dos custos.
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Custos com perda de inimigos naturais – e a necessidade de mais químicos.
O estudo ainda aponta que USD520 milhão podem ser atribuído a custos de
aplicação adicional de pesticidas e ao aumento de perda de safra, sendo ambos
relacionados com a destruição de inimigos naturais benéficos exatamente pelo uso de
vários pesticidas aplicados às culturas.

“Fungicides also can contribute to pest outbreaks when they reduce fungal pathogens that are naturally parasitic on many insects. For example,
the use of benomyl reduces populations of entomopathogenic fungi,
resulting in increased survival of velvet bean caterpillars and cabbage
loopers in soybeans. This eventually leads to reduced soybean yields.
When outbreaks of secondary pests occur because their natural enemies
are destroyed by pesticides, additional and sometimes more expensive
pesticide treatments have to be made in efforts to sustain crop yields. This
raises the overall costs and contributes to pesticide-related problems.”

Resistência aos agrotóxicos
Esse dado é, para nós, um dos mais simbólicos dos efeitos retro alimentadores
do uso de agrotóxicos, e, da geração de externalidades negativas ao meio ambiente e
à saúde pública (porém positivas ao balanço financeiro das indústrias fabricantes de
agrotóxicos).
Segundo Pimentel o total de custo externo atribuído ao desenvolvimento da
resistência a pesticidas é estimado, em média, entre 10 e 25% do custo de pesticidas
atuais ou mais USD 1,5 bilhão por ano nos EUA. Ou seja, pelo menos 10% dos
agrotóxicos usados nos EUA é aplicado somente para combater a resistência de pestes
causadas pelo próprio uso de outros agrotóxicos nas mesmas culturas!

“An early report by the United Nations Environmental Program (UNEP,
1979) suggested that pesticide resistance ranked as one of the top 4
environmental problems of the world. About 520 insect and mite species,
a total of nearly 150 plant pathogen species, and about 273 weeds species
are now resistant to pesticides” (Stuart, 2003).
Redução de polinização e ataque às abelhas
A relação entre uso de agrotóxicos e mortandade ou deficiência em

populações de abelhas é patente, criando dois efeitos adversos: queda na produção
do mel, e, deficiência na polinização – representando um custo de aproximadamente
U$ 210 milhões por ano.
“Honeybees and wild bees are vital for pollination of fruits, vegetable, and
other crops. Bees are essential to the production of about one-third of US
and world crops. Their benefits to US agriculture are estimated to be about
$40 billion year) (Pimentel et al., 1997).
Because most insecticides used in agriculture are toxic to bees, pesticides
have a major impact on both honeybee and wild bee populations. D. Mayer
(Washington State University, PC, 1990) estimates that approximately
20% of all honeybee colonies are adversely affected by pesticides.
Based on the analysis of honeybee and related pollination losses from wild
bees caused by pesticides, pollination losses attributed to pesticides are
estimated to represent about 10% of pollinated crops and have a yearly
cost of about $210 million year” (Table IV)

Contaminação dos lençóis freáticos e dos poços
Estimativas dizem que cerca de metade da água do solo e água potável dos
EUA é ou tem potencial de ser contaminada. EPA (1990) reportou que 10% dos poços
da comunidade e 4% dos poços rurais domésticos têm níveis detectáveis de pelo
menos 1 pesticida dos 127 pesticidas testados em uma pesquisa nacional.
“Two major concerns about groundwater contamination with pesticides
are that about one-half of the human population obtains its water from
wells and once groundwater is contaminated, the pesticide residues
remain for long periods of time. Not only are there extremely few microbes
present in groundwater to degrade the pesticides, but the groundwater
recharge rate is less than 1% year)1 (CEQ, 1980).

Monitoring pesticides in groundwater is only a portion of the total cost of
groundwater contamination. There is also the high cost of cleanup. For
instance, at the Rocky Mountain Arsenal near Denver, CO, the removal of
pesticides from the groundwater and soil was estimated to cost
approximately $2 billion. If all pesticide-contaminated groundwater was
to be cleared of pesticides before human consumption, the cost would be
about $500 million year.”
Outras pesquisas, que trazem dados relevantes para o tema:
•

Pingali et al.8 avaliaram o benefício líquido do uso de inseticidas e herbicidas

na produção de arroz na Argentina, encontrando um benefício negativo para o uso
dos inseticidas, ou seja, o benefício positivo na produção foi excedido pelos custos
com a utilização do produto (gastos com a compra do produto, despesas médicas e
custo de oportunidade do trabalhador, referente ao período de convalescença). Para
uma aplicação de duas doses, o lucro aumentaria em 492 pesos em relação a
nenhuma dose. Em contrapartida, o custo com a saúde aumentaria em 765 pesos,
gerando, assim, uma perda líquida de 273 pesos. Esta diferença tende a ser repassada
para a sociedade através de externalidades negativas assumidas pelos sistemas de
saúde, previdenciário e ambiental.
•

Rola & Pingali 9 investigaram os efeitos líquidos de práticas de combate de

pragas no lucro de 42 fazendeiros em Nuva Ecija - Filipinas: controle natural
(nenhuma dose de aplicação de inseticida); manejo integrado de pragas - MIP (uma
dose recomendada de inseticida), prática do fazendeiro (duas doses recomendadas
de inseticidas); e proteção completa (seis doses recomendadas de inseticidas). O uso
dos herbicidas foi mantido constante nas quatro práticas de controle acima e os
custos com a saúde aumentaram em 74% quando se variou 1% na dose de inseticida.
Os resultados mostraram que o benefício líquido esperado para proteção completa
decresce de 11.532 para 4.797 pesos quando os custos com a saúde são levados em
8
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conta, ou seja, aproximadamente 50%. Quanto às demais práticas, essas diferenças
não foram muito significativas: MIP (12.469 para 11.822 pesos); práticas do fazendeiro
(13.497 para 12.874 pesos); e controle natural, onde o benefício líquido não se
alteraria, pois nenhum custo com tratamento estaria associado (13.498 pesos). Os
autores concluem que esse último tratamento geraria maiores benefícios líquidos e
seria a estratégia dominante quando os custos com saúde fossem levados em conta
na tomada de decisão do agricultor.
•

Pimentel, D. (íbis idem), afirmou em seu estudo já referenciado, que na

Indonésia, o uso de inseticida na produção de arroz aumentou drasticamente, o que
destruiu os inimigos naturais benéficos da plantação, o que aumentou a população de
peste e diminuiu a produção. Estima-se que a perda de dinheiro com isso foi de USD
1,5 bilhão em 2 anos (FAO, 1988). Com isso, o Dr I.N. Oka, que tinha desenvolvido
previamente um programa de sucesso com baixo índice de inseticida pro arroz na
Indonésia, sugeriu que se reduzisse substancialmente o uso de agrotóxicos e retornar
ao programa “trate quando necessário” que protegia os inimigos naturais.
“Oka’s advice was to substantially reduce insecticide use and return to a
sound ‘‘treat-when-necessary’’ program that protected the natural
enemies. Following Oka’s advice, President Suharto mandated in 1986 on
television that 57 of 64 pesticides would be with- drawn from use on rice,
and sound pest management practices imple- mented. Pesticide subsidies
were also reduced to zero. By 1991, pesticide applications had
been reduced by 65% and rice yields increased by 12%.”

3.2) Pesquisas nacionais:
a. Contexto nacional: como a questão da externalidade é percebida?
No Brasil não há pesquisas completas como as que apontamos acima
relacionadas ao cálculo de externalidades, sendo esse um campo que vários
pesquisadores, como organizações e documentos de relevância política, apontam
como fronteira para qualificação político-científica do debate em torno das políticas
públicas relacionadas à agricultura no Brasil, incluindo o campo das compras públicas
sustentáveis.

O Dossiê da ABRASCO, na pg. 77, 78, aponta:
“Outro importante elemento na avaliação da nocividade do modelo
agrícola dependente de agrotóxicos e de fertilizantes químicos é a
desconsideração dos contextos (em que os agrotóxicos são aplicados), os
quais são extremamente vulneráveis em termos sociais, políticos,
ambientais, econômicos, institucionais e científicos. Há uma verdadeira
chantagem global que impõe o seu uso. Em nome da fome dos

africanos, asiáticos e latino-americanos, engorda-se o gado
que alimenta os europeus e norte-americanos à custa das
externalidades ambientais e sociais sofridas e pagas por esses
povos, sem que seus problemas de direitos humanos de acesso
à terra, entre outros, estejam resolvidos.”. (ABRASCO) (grifo
nosso).
E, retomamos as palavras em epígrafe de Wagner Soares, que coloca de forma
muito explícita a questão que sem uma discussão séria sobre externalidade, qualquer
debate sobre investimento público em agronegócio é baseado em falsos indicadores
e números:
“A discussão sobre a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento
agrícola do país deveria passar por uma discussão mais profunda acerca
dos efeitos de médio e longo prazo para a saúde tanto humana quanto dos
ecossistemas, bem como das várias alternativas de produção. O

reconhecimento e explicitação de externalidades negativas
atualmente invisíveis no debate público é condição sine qua
non para que os efeitos atualmente reconhecidos do modelo
agrícola exportador para o PIB e a balança de pagamentos se
aproximem da realidade da nação.”(grifo nosso) (Soares, 2009)
Ainda que pese a falta de estudos sistemáticos e/ou completos sobre o tema,
alguns trabalhos foram realizados, com resultados bastante concretos para reforço da
hipótese que estamos aqui trabalhando. São eles:

b. Externalidades na saúde do trabalhador. Intoxicação aguda e doenças crônicas.
Em sua tese de doutorado, Wagner Lopes Soares conduziu um estudo que
valora os custos sociais associados à intoxicação aguda, condicionando-os às
características dos estabelecimentos rurais e comparando-os aos benefícios dos
agrotóxicos, obtidos a partir dos ganhos de produtividade. Por meio de um exercício

comparativo, o estudo avaliou o quanto benefícios exclusivamente privados entram
em choque com os interesses de bem-estar da sociedade como um todo.
Segundo SOARES (2011) “se considerarmos todos esses estabelecimentos com
características de uso de agrotóxicos que aumentam os fatores de risco de intoxicação
(...) temos um custo social esperado com a intoxicação por agrotóxicos de US$
70,084,006.20 (US$ 397.80 x 176.179). Da mesma forma, se considerarmos aplicações
de herbicidas e inseticidas, que são a maioria, em total da área plantada do milho
estimada para o Estado do Paraná, ou seja, os 1.244.409 hectares temos um ganho de
produtividade equivalente a US$ 108,985,340.22 (US$ 87.58 x 1.244.409). Nesse caso,
os custos com a saúde do trabalhador intoxicado representa cerca de 64% do beneficio
de usar agrotóxico na cultura do milho no Estado.”.
Esse dado significa que a produção de milho no Paraná pode representar um
custo público social na ordem de U$ 70 milhões em tratamentos no SUS, e, em
abstenção no trabalho, para os estados onde haja maior quantidade de
estabelecimentos considerado como de alto risco – riscos esses associados a falta de
capacidade técnica, de equipamentos de proteção individual10, de fiscalização sobre
cumprimento de leis trabalhistas e de saúde e segurança. No caso de áreas com
menor risco, esse custo cai para U$ 8 milhões, o que sabemos não ser a realidade da
maior parte dos estados de nossos país.
SOARES afirma que o alto risco de intoxicação é uma característica comum em
países como o Brasil, pela falta de assistência técnica e fiscalização adequadas, criando
mais uma consequência perversa do estímulo desenfreado ao uso de agrotóxicos –
investe-se em disseminar uma tecnologia, sem dar condições adequadas para seu uso
e aplicação.
Por fim, o autor ressalta ainda que esse estudo, por limitar-se ao levantamento
de intoxicações agudas, não representa mais que “a ponta do iceberg”, ao não
computar doenças crônicas ou impactos ambientais. Segundo Pimentel (1997), os
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Os EPIs por mais eficientes que sejam, podem reduzir a exposição do trabalhador ao
produto químico, mas não elimina totalmente a exposição ao agente químico e pesquisadores
já alertam “na maioria das vezes, parece que os EPIs agrícolas não conseguem evitar a
contaminação, o acidente ou a lesão” (VEIGA et al., 2007. p.9).

custos com saúde pública por doenças crônicas representam mais de 75% de todos os
custos advindos do uso de agrotóxicos, sendo os outros 25% relacionados a doenças
por intoxicação. Se compararmos ainda esses valores a todos os demais levantados
pelo Pimentel no estudo acima explicitado, teremos ainda uma visão bem clara de
quanto mais cara a produção de milho pode ser para o Estado do Paraná e para o
Brasil.
E aqui vale ressaltar os dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que
estima, no documento “Diretrizes para a vigilância do câncer relacionado ao
trabalho”11 que em nosso país devem ocorrer ao redor de um milhão de novos casos
de câncer por ano, sendo boa parte deles causados pela ação de agrotóxicos – tendo,
a população rural, como o “grupo populacional mais diretamente exposto, muitas
vezes desde a infância”.
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) registrou 2.071
casos de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola, em 2007 e 3.466 casos em 2001,
um aumento de de 67.3%. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas
(Sinitox), por sua vez, registrou em 2009 – 5253 casos de intoxicação por agrotóxicos
de uso agrícola com um total de 188 óbitos.
Entretanto, segundo a OMS, na maioria das situações a subnotificação é muito
presente, portanto, estima-se que para cada caso notificado, outros cinquenta não o
foram. Isso significa que estão provavelmente ocultos outros trezentos mil casos de
intoxicações, que não são identificados por fatores diversos que vão desde a falta de
acesso aos serviços de saúde pela população do campo, as dificuldades enfrentadas
pelos médicos em identificar esse tipo de intoxicação, a falta de preenchimento
adequado das fichas, até o medo dos profissionais da saúde de assumir tal notificação,
haja vista o poder dos grandes fazendeiros do agronegócio nesses territórios. Em um
estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul (FARIA et al., 2000),
estima-se em 91,6% o sub-registro de acidentes de trabalho entre trabalhadores da
agricultura. Isso sugere que os dados disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS)
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ainda apresentam elevado grau de imprecisão, com tendência a elevada
subestimação da grave situação atual.
E isso pode ser ainda pior. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) realizou um trabalho para quantificar os desperdícios que ocorrem
durante as pulverizações (CHAIM, 2003)12 em culturas rasteiras. O estudo também
mostrou que para atingir o objetivo que é o controle da praga e ou doenças várias
pulverizações são realizadas, porém uma parte atinge o organismo alvo, outra atinge
as plantas e o solo e outras evaporam para o ambiente e para procurar quantificar isto
que normalmente é denominado por deriva técnica. Foi observado em estágio inicial
da cultura do feijão que apenas 12% do ingrediente ativo atinge a planta e 73% o solo
e 15% evapora para o meio ambiente dando uma perda de 88% e no geral uma média
de 37% dos agrotóxicos aplicados retidos nas plantas e 24,8 % vai para o ar e áreas
vizinhas e 38% vai para o solo, ocorrendo uma perda media de 63% do produto
aplicado.
O processo de definição de critérios de índice aceitáveis para o consumo
humano, bem como a interação de diversos tipos de agrotóxicos que é um ponto
essencial para avaliação do efeito efetivo da contaminação por agrotóxico tanto de
forma aguda como crônica e que independe de dose permitida, e a intoxicação em
“pequenas” doses diárias acumulativas como as que são permitidas, promovendo
assim a contaminação crônica, raramente estudada, foi comentada no artigo
Agrotóxico No Brasil – Uso e Impactos ao Meio Ambiente e a Saúde Pública, por João Siqueira
da Mata e Rafael Lopes Ferreira, transcrito abaixo:

“ Antes de a soja transgênica aparecer “oficialmente” no mercado
brasileiro, o limite máximo do agrotóxico glifosato aceitável pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) passível de presença
em soja, era de 0,2 miligrama por quilo de grão. No período próximo a
liberação do cultivo de soja transgênica no Brasil, a ANVISA,
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pressionada pela indústria dos agrotóxicos, decidiu aumentar o índice
aceitável de glifosato presente no grão em 50 vezes, ou seja, de até 10
miligramas de glifosato por quilo de grãos de soja transgênica (FREITAS,
edição 116).
Para piorar ainda o que já é ruim além dos questionamentos
relacionados aos limites diários existe outro agravante que podemos
observar ao analisar, que vem ser a ingestão de diversos alimentos que
contenham resíduos diferentes ou até mesmo um alimento que
contenha resíduos de vários pesticidas, quais seriam as possíveis
consequência dessa sobre-exposição?”
Também em Agrotóxico No Brasil – Uso e Impactos ao Meio Ambiente e a
Saúde Pública, por João Siqueira da Mata e Rafael Lopes Ferreira relata-se sobre:
“Uma pesquisa realizada na Universidade de Aston – Inglaterra,
procurou estudar o efeito isolado e o efeito combinado, sobre células
de nosso sistema nervoso central, de três fungicidas encontrados
com frequência nas prateleiras de hortifrúti: o pirimetanil, o
ciprodinil e o fludioxonil.Resultado: os danos infligidos às células são
até vinte ou trinta vezes mais graves quando os pesticidas são
associados. “Substâncias que são conhecidas por não afetarem a
reprodução humana e o sistema nervoso e não serem cancerígenas,
combinadas possuem efeitos inesperados”, resume um dos autores
do estudo, o biólogo molecular Claude Reiss, ex-diretor de pesquisa
do CNRS e presidente da associação Antidote Europe.“Observamos o
agravamento de três tipos de impactos”, detalha o pesquisador
francês: “A viabilidade das células é degradada; as mitocôndrias, que
são as ‘baterias’ das células, não conseguem mais alimentá-las com
energia, o que desencadeia a apoptose, ou seja, a autodestruição
das células; por fim, as células são submetidas a um stress oxidante
muito poderoso, possivelmente cancerígeno e que pode levar a
efeitos em cascata.Entre as possíveis consequências de tais
agressões sobre as células, os pesquisadores citam o risco de uma
vulnerabilidade crescente a doenças neurodegenerativas como o
Mal de Alzheimer, de Parkinson ou a esclerose múltipla. “Nosso
estudo aborda um pequeno número de substâncias, trazendo mais
perguntas do que respostas, mas esses efeitos foram evidenciados
em doses muito pequenas, concentrações próximas às encontradas
em nossos alimentos”, observa o professor Coleman.” 13 ( grifo
nosso)

c. Externalidades nos custos de tratamento de doenças direta e indiretamente
13
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relacionadas ao consumo de agrotóxicos
Há várias pesquisas que associam o uso e consumo de agrotóxicos a doenças.
Semelhante ao cigarro, os agrotóxicos provocam a curto, médio ou longo prazo
obesidade, intoxicação, câncer, aborto, feto mal formado, depressão, suicídio,
atacando o sistema nervoso, respiratório, cardiovascular, fígado, rins, trato
gastrointestinal, hematopoético, olhos, pele, etc.
Quando associado ao ambiente escolar (diretamente pela alimentação ), o
mecanismo de ação destes agrotóxicos, quanto ao sistema nervoso, influencia os
alunos na escola, inibindo a acetilcolinesterase, enzima catalisadora do
neurotransmissor acetilcolina, que tem um papel importante no desenvolvimento das
conexões neuronais (Mello-da-Silva, Fruchtengarten, 2005). A acetilcolina controla
atividades de áreas cerebrais relacionadas com a atenção, concentração,
aprendizagem e memória. Assim as pessoas que consomem de forma continuada
alimentos,

com

resíduos

de

agrotóxicos,

podem

apresentar

distúrbios

comportamentais causados por danos neurológicos (Mello-da-Silva, Fruchtengarten,
2005).
Todas essas doenças representam, hoje, altos custos para saúde pública, e
fomentam um ciclo vicioso entre padrões insustentáveis de produção e consumo,
agrotóxicos, doenças, diagnósticos e indústria farmacêutica – não é a toa que as
indústrias de agrotóxicos e farmacêuticas são grandes expoentes da economia atual,
ocupando posições de destaque dentre as industrias que mais crescem no mundo.
Estimativas conservadoras da OMS para o Brasil sugerem que mudanças em
inputs econômicos importantes, como perdas na força de trabalho e diminuição das
poupanças familiares resultantes de apenas três DCNT (diabetes, doença do coração
e acidente vascular cerebral), levarão a uma perda na economia brasileira de US$4,18
bilhões entre 2006 e 2015, ou US$418 milhões ano (Abegunde, D.O. et al. The burden
and costs of chronic diseases in low-income and middleincome countries. Lancet; 370:
1929–38, 2007.)
OLIVEIRA, M. (2013), aponta que “Além da despesa de cerca de 500 milhões de
reais por ano que o SUS tem com o tratamento da obesidade 14 nos adultos, somam-
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Segundo Henrique Cortez, do EcoDebate, um novo estudo [Chronic Exposure to the Herbicide,

se a este valor os custos relacionados ao excesso de peso, os custos dos serviços
privados de saúde (e cerca de 55% dos custos com a saúde no país são de caráter
privado), além dos custos para a Previdência Social (custos indiretos) (...) e os
custos intangíveis, como a dor e o sofrimento pela discriminação, depressão,
ansiedade e redução da qualidade de vida” (Estimativa dos Custos da Obesidade para
o Sistema Único de Saúde do Brasil)15.
À exemplo do que aconteceu com a indústria do cigarro, um estudo sério
entre causa e consequência de consumo de agrotóxicos e doenças - e sua
precificação -, poderia reverter de maneira definitiva a equação de custo e benefício
do uso de agrotóxico no modelo de produção agrícola.

Uma outra pesquisa correlacionou o consumo crescente de glifosato com o aumento
de taxas de autismo. Uma cientista sênior de pesquisa do MIT alertou que o uso
excessivo de glifosato na alimentação americana está causando doenças como
Alzheimer, autismo, câncer, doenças cardiovasculares e deficiências da nutrição, entre
outros. Dra. Stephanie Seneff, uma bióloga PhD, que já publicou mais de 170 artigos
acadêmicos revisados por diversos cientistas e estudou por mais de três décadas,
aponta o glifosato como um dos principais contribuintes para doenças neurológicas
em crianças. Em uma recente conferência, a Dra. Seneff declarou: ”No ritmo atual, em
2025, uma em cada duas crianças americanas serão autistas." Segundo a Autism
Society, atualmente, uma em cada 68 crianças nos EUA nascem com autismo que é a
deficiência de desenvolvimento de mais rápido crescimento, com taxas aumentado
em quase 120% desde o ano de 2000. Em dez anos, o custo para tratar as pessoas
afetadas

pelo

autismo

irá

custar

400

bilhões

de

dólares

Atrazine, Causes Mitochondrial Dysfunction and Insulin Resistance], publicado na PLos One, mostra que
ratos submetidos à exposição prolongada ao agrotóxico atrazina tiveram sobrepeso quando
alimentados com dieta normal e obesidade quando alimentados com dietas de alto teor de gordura.
Estas condições de saúde podem levar à diabetes e podem ser responsáveis por danos às estruturas
críticas nas células responsáveis pela elaboração de energia. Os resultados sugerem um novo
mecanismo para explicar resultados de estudos anteriores que encontraram uma associação entre as
áreas dos Estados Unidos com pesada aplicação de atrazina e a alta prevalência de obesidade.
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por ano nos EUA, além dos custos emocionais incalculáveis, os quais as
famílias pagarão diariamente para viver e apoiar uma criança com autismo.
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Fonte:Este slide fa parte de um apresentação de palestra que se encontra para download em http://people.csail.mit.edu/seneff/

Um estudo feito com uma Família Sueca, que por conta dos preços preferia consumir
alimentos convencionais, ficou convencida que o alimento orgânico é mais econômico
e saudável depois que se submeteu a uma pesquisa instituto sueco
Umweltforschungsinstitut IVL. Após duas semanas se alimentando apenas de
alimentos orgânicos, diversos pesticidas detectados antes desta dieta por exames de
sangue tiveram seus índices baixados após a dieta totalmente orgânica, sobretudo,
nas crianças. A experiência foi relatada e vídeo e pode ser vista em:
https://www.youtube.com/watch?v=O9FRGr16BeE
O vídeo é resultado de um estudo do. Os resultados completos podem ser vistos aqui.

16

Autism Society: http://www.autism-society.org/what-is/facts-and-statistics/

d. Externalidades relacionadas às abelhas: declínio na produção do mel e na
polinização
O IBAMA tem um livro intitulado “Efeitos dos agrotóxicos sobre as abelhas
silvestres no Brasil: proposta metodológica de acompanhamento”17, no qual compila
os principais estudo que associam o uso de agrotóxicos com a queda na produção do
mel, bem como, a redução da ação de polinização em várias culturas agrícolas do
Brasil, afirmando: LIMA, ALENCAR (2011) “entre as principais causas do declínio dos
polinizadores, sobretudo nas áreas agrícolas, está o uso inadequado de práticas de
cultivo, com a utilização abusiva de pesticidas, principalmente nas extensas áreas
de monocultivo” (FLETCHER; BARNETT, 2003; FREITAS et al., 2009).
E acrescentam: “Além dos efeitos de toxicidade aguda, que ocasionam a
morte das abelhas, os inseticidas podem provocar alterações comportamentais nos
indivíduos e, ao longo do tempo, ocasionar sérios prejuízos na manutenção da colônia
(MALASPINA et al., 2008).”.
Seguem alguns exemplos de correlação direta entre ingredientes ativos de
agrotóxicos utilizados no Brasil e o efeito nas abelhas.

Infelizmente, não há trabalhos que valoram economicamente esses efeitos,
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seja na redução da produção do mel propriamente dita (redução essa bastante
alarmada pelos produtores no ano de 2015 por conta da aprovação pela CTNBio da
semente transgênica de eucalipto), seja na redução da própria produção agrícola, por
conta da diminuição de polinização. Apenas como possível indicador do tamanho do
risco, os autores apresentam o potencial dessa externalidade:

“No Brasil, apenas oito culturas dependentes de polinizadores (melão,
café, maracujá, laranja, soja, algodão, maçã e caju) são responsáveis por
US$ 9,3 bilhões em exportações (FREITAS; IMPERATRIZ-FONSECA, 2004).
No entanto, as poucas informações disponíveis no País sobre a
dependência de polinização de diversas culturas agrícolas e plantas
silvestres de importância econômica ou social, especialmente variedades
locais e espécies nativas, polinizadores efetivos, eficiência de polinização e
resposta econômica à polinização, não permitem qualquer estimativa
precisa do valor da polinização para as culturas agrícolas brasileiras,
nem o que se perde com os possíveis níveis de polinização inadequados
atuais (FREITAS; IMPERATRIZ- FONSECA, 2004).” (grifos nossos).
Nas abelhas e aves o veneno mata-as imediatamente. O ser humano, por ser
um corpo maior, os efeitos desses agrotóxicos vão se dar em diferentes tempos.
Tratam-se as doenças e os sintomas surgidos sem se dar conta por que surgiram, sem
perceber (muitos percebem) que são os efeitos tanto de deficiência nutricional e
venenos recebidos.

e. Externalidades na erosão do solo
Não é de hoje que os estudos sobre conservação dos solos mostram a relação
direta entre as práticas convencionais e a falta de cobertura com a erosão dos solos.
É óbvio que associados com índices de chuvas, impacto das gotas, declividade dos
terrenos e outros elementos, teremos maiores ou menores graus de erosão, mas o
modelo agrícola brasileiro tem absoluta relação com os dados relacionados a perda
de solo, erosão e desertificação.
Tanto essa afirmação é verdadeira, que os autores do estudo A Erosão e seu
Impacto assinado por Hernani et al (2002)18, trabalha na estimativa de valoração das
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perdas de solo por erosão, a partir do censo do IBGE (1995/1996) em relação ao total
de área ocupada pelas lavouras e pastagens no Brasil à época numa proporção de 90%
e 10% respectivamente.
Os autores estimaram tanto as perdas internas quanto as externas, assumindo
o tom conservador e limitado dessa última em relação à primeira, mas chegando em
valores bastante alarmantes do ponto de vista econômico, e, por que não dizer, ético.
Para cálculo das perdas internas, partiram de uma perda anual média de solo
de 15 t/ha para lavouras, e, de 0,4 t/ha para pastagens, chegando na estimativa de
perda, no ano de 1996, de 751,6 milhões de t nas áreas de lavoura, e, em pastagens,
71,1 milhões de t.
Somando os custos relativos à reposição de corretivos e fertilizantes
(calculados para lavouras e para pastagens) aos valores referentes à menor
produtividade e aos maiores custos de produção (calculados apenas para as lavouras
anuais de soja, milho e trigo), chegaram num valor total de perda interna à

propriedade na ordem de R$ 7,33 bilhões, correspondentes a US$2,93
bilhões (considerando o dólar na época a R$ 2,50).
Para o cálculo dos custos externos, vários indicadores foram utilizados,
podendo ser resumidos no quadro abaixo:

Seguem alguns trechos que explicam as fontes e os parâmetros dos cálculos:
“O incremento do custo do tratamento de água para consumo humano,
devido à turbidez gerada pela erosão, foram estimados pelo Banco
Junior; José Roberto Rodrigues Peres (ed.). – Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2002.

Mundial para o Estado do Paraná, como sendo de R$10,67/10.000m3 de
água tratada. A mesma estimativa foi feita para o Estado de Santa
Catarina por Bassi (1999), indicando um desperdício de 46% no custo de
tratamento de água, o que representa um custo adicional de R$ 6,37/
10.000 m3.
O consumo de combustíveis fósseis para os trabalhos de preparo do solo
e cultivo mecânico, típicos dos sistemas tradicionais de manejo do solo,
é também relevante. (…) dados reportados por Landers et al. (2001)
indicam um desperdício de 31,0 l ha-1 ano-1 de óleo diesel para as áreas
de lavoura (considerando 1 cultura anual/ano, ou 38 milhões de ha). Isto
implica em um consumo adicional de 1,18 109 l de óleo diesel, com um
valor de R$1,3 bilhões (R$1,10/l óleo diesel). (…).
Por outro lado, o consumo desnecessário de combustível fóssil significa
produção desnecessária de gases de efeito estufa. Cálculos baseados em
Landers et al. (2001), utilizando a gravidade especifica do óleo diesel (0,84t
m-3) e um conteúdo de carbono com base em peso de 16%, estimou-se
uma emissão de 158.600tC (0,99 106t óleo), com valor estimado de R$
1,19 milhões (valor unitário de R$7,50 ou US$3,00/tC).”
Se por um lado esse estudo é reconhecidamente conservador pelos próprios
autores, por outro não parte de uma relação absolutamente direta entre os uso de
agrotóxicos e o impacto ambiental aqui estudado. Independente disso, o valor de
aproximadamente R$ 10 bilhões de perda/ano impõe o debate e a adoção de
medidas de mitigação para prevenção.
Ressalte-se ainda que a discussão em torno do solo no tema aqui em referência
é muito maior, pois um “solo sadio, decorrente de um manejo ecológico adequado,
gera uma planta sadia. Plantas atacadas por parasitas estão doentes antes do
parasita atacar. O defensivo, tanto faz se é químico, biológico ou orgânico consegue
matar os parasitas, mas as plantas continuam doentes, deficientes em minerais e
vitaminas (que o solo exaurido não consegue mais fornecer), com baixo valor biológico
como mostram fotografias Kirlian.”. (Primavesi, 1994).

f. Externalidades relacionadas à contaminação das águas.
A problemática dos agrotóxicos em água para o consumo humano no Brasil é
tema pouco pesquisado e sobre o qual se dispõe poucas fontes oficiais de informações
acessíveis para consulta – menos ainda, de estudos de valoração dos custos advindos
dessa contaminação.

Independente desse contexto – em muito atrelado à regulamentação atual do
Ministério da Saúde19 para Controle e Vigilância de água listar apenas 27 ingredientes
(de 430 listados no Brasil) como obrigatórios nas ações de monitoramento -, alguns
estudos demonstram o tamanho do problema e a necessárias demanda por ações de
prevenção, mitigação, e, no contexto desse estudo, de valoração para que os custos
invisíveis apareçam aos olhos dos responsáveis pela elaboração de políticas públicas.
Segundo o documento “Panorama da contaminação ambiental por
agrotóxicos e nitrato de origem agrícola no Brasil: cenário 1992/2011” realizado pela
EMBRAPA, a situação de contaminação na água por agrotóxicos é gravíssima nas 5
regiões do Brasil. Segue trecho extraído do site da EMBRAPA com um resumo dos
principais resultados do estudo em referencia:

Região Sudeste
No Estado de São Paulo, estudos em sedimentos de 11 córregos da região central
identificaram a presença de 16 organoclorados. Em relação ao estado de Minas
Gerais, um estudo na cidade de Viçosa revelou a presença dos organoclorados BHC
e DDT em sedimentos do Ribeirão São Bartolomeu, além da presença de Heptacloro
epóxido, Endrin e DDT.

Região Sul
No estado do Rio Grande do Sul, estudos mostram a presença de glifosato em
lavouras de arroz irrigado com água da Lagoa Mirim em concentrações acima do
valor máximo permitido pela Agência de Proteção Ambiental Americana (USEPA).
Outras regiões orizícolas também apresentam resíduos de agrotóxicos em seus
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mananciais e em todas verifica-se a presença de ao menos um agrotóxico ocorrente
em águas subterrâneas. Nas regiões da Planície Costeira Interna à Laguna dos Patos e
Santa Catarina pode-se averiguar que a totalidade das amostras monitoradas
continha a presença de ao menos um agrotóxico; as regiões da Fronteira Oeste,
Depressão Central e Planície Costeira Externa à Laguna dos Patos apresentaram 89%
das amostras contaminadas e as regiões da Campanha e Sul do Rio Grande do Sul
apresentaram 78 e 63%, respectivamente, das amostras contaminadas com, ao
menos, um agrotóxico.

Regiões Norte e Nordeste
Na região norte os riscos de contaminação da água subterrânea concentram-se,
principalmente, na porção nordeste do Pará, onde a monocultura de soja avança
sobre todos os tipos de solos. Trabalhos na região de Igarapé-Açu, por exemplo,
indicaram que o inseticida/acaricida dimetoato pode chegar ao lençol freático e
comprometer a qualidade de água do aquífero freático do Grupo Barreiras.
Na região nordeste o cenário torna-se ainda mais crítico, principalmente devido aos
sistemas de produção de frutas para exportação que engloba toda a região do Vale
do Submédio Rio São Francisco. Outra região que merece atenção é a de ocorrência
dos aquíferos Serra Grande (predominantemente confinado) e Poti-Piauí (livre). Na
Bahia, o cenário mais crítico está relacionado ao Aquífero Urucuia, região oeste do
Estado.

Região Centro-Oeste
Com relação às águas subterrâneas foram consideradas três áreas. A primeira delas
refere-se às porções de recarga do Aquífero Guarani nas Nascentes do Araguaia. A
segunda, localizada no estado do Mato Grosso, apresentou uma redução entre 40 e
50% dos teores de matéria orgânica dos solos cultivados em relação aos solos
virgens, devido ao uso e manejo do solo ao longo de 12 anos nas nascentes do rio
Paraguai (Alto Pantanal). Ao mesmo tempo, tais áreas foram submetidas a cultivos
intensivos com exigências, tanto de adubos e fertilizantes, quanto de agrotóxicos.
Além disso, esta região também apresenta risco às águas superficiais. Diferentes
ingredientes ativos têm sido detectados em amostras da região nordeste da bacia.

A terceira região localiza-se na porção leste do estado de Mato Grosso, onde verificouse o potencial de contaminação de águas superficiais e subterrâneas em uma área
agrícola em Primavera do Leste. Estudos desenvolvidos em áreas sob cultivo
intensivo de algodão, milho e soja indicaram a presença de alguns herbicidas na
água subterrânea, normalmente usada para consumo humano.

O Dossiê da ABRASCO (pg. 70 e 71), por sua vez, relata dois estudos muito
relevantes para o tema, sendo que transcreveremos os resultados de um deles,
realizado no estado do Mato Grosso, pela relevância dos resultados.

“Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de soja, milho, algodão e
gado bovino, e no ano de 2010 cultivou 9,6 milhões de hectares entre
soja, milho, algodão e cana e pulverizou nessas lavouras cerca de 110
milhões de litros de agrotóxicos (IBGE, 2011; INDEA-MT, 2011; PIGNATI;
MACHADO, 2011). Destaca-se, dentre os cinco maiores produtores, o
município de Lucas do Rio Verde, com 37 mil habitantes, que produziu em
2010 cerca de 420 mil hectares entre soja, milho e algodão e consumiu 5,1
milhões de litros de agrotóxicos nessas lavouras (IBGE, 2011; INDEA-MT,
2011).
Durante os anos de 2007 a 2010 realizou-se em Lucas Rio Verde uma
pesquisa da UFMT e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), coordenada por
Moreira e colabora- dores (2010) em conjunto com professores e alunos
de quatro escolas – uma no centro da cidade, outra na interface urbanorural e duas escolas rurais –, na qual se avaliaram alguns componentes
ambientais, humanos, animais e epidemiológicos relacionados aos riscos
dos agrotóxicos. Os dados foram coletados e analisados, e demonstraram:
a) exposição ambiental/ocupacional/alimentar de 136 litros de
agrotóxicos por habitante durante o ano de 2010 (MOREIRA et al., 2010;
IBGE, 2011; INDEA-MT, 2011);
b) as pulverizações de agrotóxicos por avião e trator eram realizadas a
menos de dez metros de fontes de água potável, de córregos, de criação
de animais, de residências e periferia da cidade (...).

c) contaminação com resíduos de vários tipos de agrotóxico em 83% dos
12 poços de água potável das escolas, em 56% das amostras de chuva
(pátio das escolas) e em 25% das amostras de ar (pátio das escolas)
monitoradas por dois anos (MOREIRA et al., 2010);
d) presença de resíduos de vários tipos de agrotóxico em sedimentos de
duas lagoas, semelhantes aos tipos de resíduo encontrados no sangue de
sapos, sendo que a incidência de má-formação congênita nesses animais
foi quatro vezes maior do que na lagoa-controle (MOREIRA et al., 2010).

Todas essas evidências de contaminação vão refletir em vários custos públicos
tais como: limpeza e descontaminação de águas para consumo, monitoramento e
fiscalização constantes, e, o mais sério deles, saúde pública atrelada a doenças
crônicas advindas da exposição a esse tipo de ingredientes tóxicos – sendo
necessário um esforço de levantamento desses custos por todos os argumentos já
falados anteriormente.

g. Outras externalidades potenciais. Perda da biodiversidade e desmatamento20
Por outro lado, o processo de expansão do modelo em direção à chamada
“fronteira agrícola”, depois do sul e sudeste, levou à ocupação do Cerrado e de parte
da Amazônia Legal, numa escalada que parece ser imparável.
Dados da ONG Conservação Internacional – Brasil (2009) dão conta de que
naquela época, dos 204 milhões de hectares originais do Cerrado, 57% já estavam
completamente destruídos e a área restante já se encontrava bastante alterada.
Segundo este estudo, a taxa anual de desmatamento do bioma é alarmante, chegando
a 1,5% ou 3 milhões de hectares por ano.
Na Amazônia Brasileira, dados divulgados em março de 2009 pelo DETER do
INPE, mostravam que o desmatamento seguia sua marcha de destruição, registrando
em novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009, respectivamente, 355km2,
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177km2 e 222km2 de desmatamentos por corte raso ou degradação progressiva na
Amazônia Legal, totalizando 754km2 em três meses. (INPE, 2009). O pior é que
enquanto as atenções estão voltadas para a Amazônia os demais biomas brasileiros
estão sendo altamente impactados.

h. Externalidades relacionadas à expansão da produção agroecológica
Essa externalidade talvez seja a mais perversa para o tema aqui em referencia,
que aponta os custos sociais (potenciais) negativos do uso de agrotóxicos, para
defender o modelo agroecológico de produção. Modelo esse, cuja expansão ou
mesmo sustentabilidade econômica, se prejudicam diretamente pelo uso de
agrotóxicos.
Primeiramente pelo fato de que, uma vez usado em grande intensidade os
agrotóxicos, a terra se torna menos produtiva, e o tempo e custo de transição
agroecológica se torna maior. Isso faz com que os ganhos a curto e médio prazo para
os agricultores em transição sejam bastante reduzidos, criando uma distância
econômica entre esses dois tipos de produção e afastando a maior parte dos
pequenos agricultores ou familiares de custearem tais processos sem apoio
governamental.
SOARES (2011, pg 76), apresenta um gráfico que demonstra essa dificuldade
econômica na transição.
Figura 1: Retornos econômicos e mudanças no sistema de produção agrícola:
Convencional X Orgânico.

Técnica menos
Sustentável (Convencional)

Retorno

Técnica sustentável (Orgânico)

Tempo
Fonte: Adaptado de Wilson & Tisdell (2001)

O risco dessa descontinuidade da receita após a mudança para um sistema de
produção agrícola sustentável é de certa forma compensado pelo maior preço de venda
do produto orgânico. Isso significa que, quanto maior o risco de perda de receita, maior
deve ser o preço do produto, ou melhor, o “prêmio do risco” ao agricultor que optou
pela transição. Portanto, nesta perspectiva, o preço do orgânico deveria ser mais

Outro aspecto relacionado à externalidade do agrotóxico nas lavouras
sustentáveis é a contaminação de áreas conjugadas ou próximas. Um outro fator
complicador do ponto de vista individual é que, ao promover a mudança para um
cultivo sem agrotóxicos, os produtores estariam sujeitos a externalidades provocadas
pelo uso de agrotóxicos em estabelecimentos vizinhos. Estima-se que cerca de 90%
dos agrotóxicos aplicados não atinjam o alvo, são espalhados no ambiente e têm como
reservatório final os corpos d’água e o solo (Campanhola & Bettiol, 2003)21.

3. Resultados em externalidades positivas da agricultura de base agroecológica
Se falamos reiteradas vezes sobre a falta de pesquisas e resultados relevantes
no campo da valoração ambiental das externalidades negativas da agricultura
convencional, a situação no campo das externalidades positivas é ainda pior:
encontramos poucos ou quase nenhum dado sobre externalidades positivas (em
termos quantificados) em nossa breve Revisão Bibliográfica.
Ainda assim levantamos dados qualitativos bastante relevantes em três
campos que entendemos ser possíveis de serem abordados aqui: Serviços Ambientais
advindos da produção agroecológica; Qualidade nutricional da alimentação orgânica;
e, Desenvolvimento econômico social integrado e sustentável de regiões brasileiras
pelo incremento da agricultura familiar via PNAE e PAA.

a. Serviços Ambientais advindos da produção agroecológica
Se por um lado, as atividades agrícolas podem gerar impactos negativos no
ambiente em geral, e nos recursos hídricos em particular, por outro lado, a agricultura
pode atuar como conservadora destes recursos. Isto acontece quando são adotadas
técnicas compatíveis com a preservação de recursos naturais, tais como conservação
do solo, manejo integrado de pragas e doenças, manutenção de vegetação natural nas
zonas ripárias, dentre muitas outras. Ao utilizar sistemas de produção
ambientalmente amigáveis, a agricultura pode produzir, além de alimentos, fibras e
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energia, uma série de amenidades, que também podem ser chamadas Serviços
Ambientais.
Marcos Watanabe em sua tese de Doutorado orientada pelo Prof. Ortega traz
uma brilhante contribuição para o estudo aqui em referência no campo da
comparação emergética 22 dos meios de produção agrícola, demonstrando por
números os ganhos da produção agroecológica em relação à convencional.
WATANABE (2012)23, destaca:
“Como destacaram Watanabe e Ortega (2011), uma abordagem baseada
no conceito de emergia pode ser utilizada para atribuir valor aos serviços
ecossistêmicos, pois ela corresponde ao valor intrínseco contido nos fluxos
de massa e energia que são usados direta e indiretamente pelo meio
ambiente para produzir bens e serviços tais como solo, biomassa,
precipitação, vento ou processos biogeoquímicos. Segundo os autores, o
elo de ligação entre a análise emergética e valoração monetária é o fator
Emdólar (EM$), que possibilita a conversão de Joules equivalentes de
energia solar em dinheiro.”
O foco da pesquisa foi a comparação, ao longo do tempo, do valor monetário
dos fluxos gerados por diferentes tipos de uso da terra (USD ha-1ano-1) para
diferentes cenários de ocupação da bacia: Cerrado, sistema agroflorestal (SAF),
agricultura convencional, agricultura de plantio direto, pastagem com manejo e
pastagem sem manejo. A metodologia empregada utiliza o conceito de emergia para
a valoração de serviços ambientais (e de áreas agrícolas), a qual atribui valor aos
mesmos em equivalentes de dólar baseando-se na relação entre a energia dos inputs
e o fluxo de massa de água para cada uma das entradas geradas pelo mesmo sistema.
Os resultados são MUITO CLAROS em relação aos ganhos de modelos de uso

22

De acordo com Odum e Odum (2000), a valoração dos bens e serviços da natureza deve ser baseada
na análise emergética, pois as abordagens da economia neoclássica não são capazes de capturar as
reais contribuições dos ecossistemas e podem prejudicar a organização de um padrão sustentável do
meio ambiente e da sociedade. Além disso, as abordagens convencionais relacionadas à economia
ambiental, tais como o método de valoração contingente (MVC), geralmente capturam o valor das
entidades ecossistêmicas de maneira antropocêntrica, enquanto a emergia captura seu valor sob uma
ótica mais ecocêntrica (HAU e BAKSHI, 2004).
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do solo mais sustentáveis em relação aos convencionais – enquanto o sistema

agroflorestal apresentou um resultado de EM$ 204,24 ha-1ano em
serviços de água e do carbono a agricultura convencional EM$ 74,70 ha1ano. Segue uma transcrição dos principais resultados, e mais abaixo dois gráficos
que ilustram bem os mesmos.

“O sistema agroflorestal (SAF) terminou na primeira posição entre os seis
cenários quando levou-se em conta o agregado de serviços da água e do
carbono, com um total de EM$ 30.545.273,08 para os três anos
simulados, equivalente a uma taxa média de prestação de serviços
ecossistêmicos de EM$ 204,24 ha-1ano-1. Em seguida, o cenário de
Pastagem com manejo, cuja agregação de serviços foi de EM$
26.926.660,05, equivalente a EM$ 180,05 ha-1ano-1. Na terceira posição,
observa-se a Agricultura de Plantio Direto, cujos serviços totais foram de
EM$ 23.788.755,68 ao longo do triênio simulado, provendo serviços a uma
taxa média de EM$ 159,06 ha-1ano-1. Em seguida, o cenário Business as
usual, com um acumulado de EM$ 22.473.457,61 equivalente a EM$
150,27 ha-1ano-1. Na penúltima colocação, observa-se o cenário de
Pastagem sem Manejo, cujo valor integral simulado foi de EM$
15.586.117,52 ou EM$ 104,22 ha-1ano-1. E finalmente, com o pior
desempenho entre os cenários, a Agricultura Convencional, que
apresentou, aproximadamente, um terço do potencial de geração de
serviços do cenário SAF, totalizando EM$ 11.171.583,81, ou EM$ 74,70
ha-1ano.

No entanto, o autor pondera que quando se leva em conta o potencial de
prestação de serviços em um cenário Preservado, ou seja, em uma bacia com 100%
de Cerrado nativo, todos os seis cenários saem em desvantagem. De acordo com a
simulação realizada para o cenário Preservado, o potencial de geração de serviços
agregados seria de EM$ 37.031.189, equivalente a uma média de EM$ 247 ha-1ano.

Uma outra pesquisa relevante para esse tema é a feita por Ernst Götsch -um
agricultor e pesquisador suíço que migrou para o Brasil no começo da década de 80 e
se estabeleceu em uma fazenda na zona cacaueira do sul da Bahia – em
desenvolvimento de técnicas de recuperação de solos por meio de métodos de plantio
que mimetizam a regeneração natural de florestas. Com o acúmulo de mais de três
décadas de trabalho que resultaram na recomposição de 480 hectares de terras
degradadas (dos quais 350 foram transformados em RPPN, a primeira da Bahia),
Götsch elaborou um conjunto de princípios e técnicas que viabilizam integrar
produção de alimentos à dinâmica de regeneração natural de florestas, sempre
complexificando sistemas, ao que convencionou chamar de Agricultura Sintrópica
(que é uma prática de agricultura orgânica) .
Como resultado de sua intervenção, além da colheita agrícola, observou-se
que a fazenda desenvolveu seu próprio microclima, 14 nascentes de água foram
recuperadas e a fauna repopulou o lugar. O experimento tem sido disseminado e
adaptado a diferentes regiões e climas nos últimos 30 anos. Neste modelo de
agricultura, o insumo mais importante é o conhecimento.
O IBD – Instituto Biodinâmico aponta também a relação entre agricultura
orgânica e diminuição do aquecimento global, tema aparentemente óbvio, mas ainda
muito pouco estudado ou abordado pela produção científica na área – algo que deve,
certamente se reverter em breve. Deixamos como um indicativo de caminho a ser

seguido.
“que a agricultura orgânica ao proibir as queimadas, que são grandes
emissoras desse gás, exige a manutenção ou a recuperação de matas
ciliares e reservas arbóreas nas unidades de produção, exige, muitas vezes,
barreiras vegetais formadas por árvores, recomenda o sombreamento dos
pastos com árvores, a própria agrofloresta é uma prática incentivada na
agricultura. As árvores capturam o gás carbônico, no processo da
fotossíntese, e liberam oxigênio, contribuindo para o retorno do carbono à
biomassa. O plantio de árvores também protege e aumenta a
biodiversidade. A agricultura orgânica incentiva a tecnologia branda,
menos dependente do petróleo, a diminuição das operações mecanizadas,
substitui os adubos nitrogenados fabricados a partir do petróleo por
formas naturais de adubação, economiza o petróleo empregado na
fabricação de outros insumos proibidos nesse sistema de produção,
incentiva o uso de formas alternativas de energia, como a solar e a eólica,
uso de cisternas, e outras tecnologias socioambientais. Assim, a
agricultura e a pecuária orgânicas, além de todas as outras vantagens,
colabora para a diminuição do aquecimento global”24

As pesquisas em torno da valoração de serviços ambientais são uma tendência
clara dos atores e projetos ambientais, devendo, muito em breve, gerar mais dados
sobre o tema aqui em questão.

Outro estudo de emergia denominado: Uso de análise emergética e sistema
de informações geo-referenciadas no estudo de pequenas propriedades agrícolas,
realizado por Feni Dalano Roosevelt Agostinho, com orientação do Prof Enrique
Ortega , no Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática Aplicada da UNICAMP
em 2001, o estudo realizado em três propriedades na região do município de Amparo
, comparou uma propriedade em sistema de produção agroecológica ( SDC) e com
duas propriedades do sistema convencional( SSH e STL).O resultados foram:
Indicador Econômico

SDC

SSH

STL

Rentabilidade
Rentabilidade Real

1,93
1,93

1,11
0,41

0,03
-0,47
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•

•
•
•
•
•
•

A produção agroecológica apresentou maior rentabilidade (receitas – custos/
custos)
e
Rentabilidade
Real
(receitas
–
custosexternalidades)/(custos+externalidades)/
Externalidades= 360,00US$/ha.ano
100 litros/pessoa.dia (36.500 litros/pessoa.ano)
50% da água infiltrada está disponível
Sítio Duas Cachoeiras produz água para 1,5% da população de Amparo (≈ 980
pessoas) em um ano
Código Florestal, Lei 4771/65, estabelece que 20% da área agrícola deve ser de
preservação permanente
Para Amparo ser auto-suficiente na produção de água, 1,43% (ou 640ha) de
sua área, deve ser utilizada como preservação permanente

Conclusões:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propriedades convencionais são altamente dependentes de recursos da
economia;
Propriedades agroecológicas são eficientes na transformação de energia;
Propriedades convencionais perdem mais solo por erosão hídrica comparada
à propriedade agroecológica;
Propriedades agroecológicas são altamente sustentáveis;
Pesquisas sobre valoração ambiental no Brasil são necessárias;
A mudança de convencional para agroecológico é possível e viável;
Propriedades agroecológicas realizam manejo adequado do solo, aumentando
sua sustentabilidade
A ocupação com áreas de mata não reduz a rentabilidade da propriedade
agroecológica;
Propriedades agroecológicas possuem grande capacidade de infiltrar a água
da chuva no solo;
Deve-se elaborar políticas públicas para que na
montante das bacias
hidrográficas, seja permitida apenas a produção agrícola pelo modelo
agroecológico;
A união da análise emergética e SIG, torna-se uma poderosa ferramenta para
diagnosticar e propor melhorias em propriedades agrícolas;
A metodologia utilizada neste trabalho deve ser aplicada em sistema maiores,
como bacias hidrográficas, para obter resultados mais amplos.

Fotos da propriedade SDC antes e depois da produção agroecológica

Qualidade nutricional da alimentação orgânica
Uma outra externalidade potencialmente mensurável da agricultura
orgânica para a saúde pública é o potencial nutricional (e todos os ganhos em saúde)
desses alimentos. Em “Alimentos orgânicos e saúde humana: estudo sobre as
controvérsias de 2012”, com base em revisão bibliográfica de pesquisas, destacou-se
“que, ao optar por alimentos orgânicos, o consumidor está ingerindo
menos substâncias tóxicas e apoiando um processo de transição ecológica
que visa à desintoxicação gradual dos alimentos, do solo e das águas,
promovendo a saúde ambiental. Portanto, o amplo espectro de promoção
da saúde ao qual o sistema orgânico aparece vinculado, especialmente o
fomento ao pequeno agricultor, à biodiversidade e ao desenvolvimento
local sustentável, é um apelo para que esse tipo de produção seja
estimulado e subsidiado mundialmente, de modo a garantir o aumento da
sua demanda e da oferta com preços justos para consumidores individuais
e institucionais.”
E ainda destaca que os alimentos orgânicos são mais duráveis que os
convencionais “uma vez que a adubação à base de nitrogênio utilizada na agricultura
convencional promove um aumento no teor de água dos vegetais, tornando tais
alimentos mais perecíveis”. Outro objeto de levantamento , “detectou que não há
evidências de que os orgânicos sejam mais suscetíveis à contaminação microbiológica
quando comparados aos sistemas convencionais” quando seguem as boas práticas
agrícolas

que

minimizam

os

riscos

de

contaminação

biológica.”

(SOUSA,AZEVEDO,LIMA e SILVA)
Também um grupo de cientistas reunidos pelo The Organic Center (TOC) e pela
Associação de Comércio Orgânico (OTA), fez uma revisão mais apurada e rigorosa
sobre a qualidade dos métodos de diversos outros estudos similares, denominada por
“Novas Evidências Confirmam a Superioridade Nutricional de Alimentos Orgânicos
Vegetais”. O estudo completo do TOC pode ser visto no site http://www.organiccenter.org. O estudo do TOC mostrou diferenças significativas em favor dos orgânicos,
em duas classes críticas de nutrientes: polifenóis e conteúdo total de antioxidantes e
também foram encontrados níveis de 11 nutrientes em alimentos orgânicos
superiores, em média, em 25% em relação aos convencionais

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Newcastle, no Reino Unido, com
financiamento da União Européia, detectou que frutas e vegetais orgânicos possuem,
em relação aos seus similares não-orgânicos, até 40% mais antioxidantes, substâncias
relacionadas à diminuição dos riscos de câncer e de doenças cardiovasculares. O leite
orgânico, por exemplo, pode conter até 80% mais antioxidantes do que o comum. Os
orgânicos também teriam maior teor de sais minerais como ferro e zinco. Os
resultados sugerem ainda que eles contêm menos ácidos graxos trans, considerada a
gordura mais prejudicial à saúde. Foram analisadas frutas, legumes e rebanhos
orgânicos e não-orgânicos cultivados ou criados lado a lado em vários locais da
Europa.

c. Desenvolvimento econômico social integrado e sustentável de regiões brasileiras
pelo incremento da agricultura familiar via PNAE e PAA
Uma pesquisa realizada por Angelita Pugliesi Martins 25 para averiguar as
opiniões destes agricultores sobre possíveis alterações no faturamento, organização
e participação nas cooperativas, diversificação e aumento produtivo, incremento na
renda e melhoria do consumo alimentar de suas famílias após o fornecimento para a
alimentação escolar.
As opiniões sobre possíveis alterações nas cooperativas após o início do
fornecimento ao PNAE mostraram que houve mudanças especialmente no aumento
da participação de mulheres, melhor organização da cooperativa e estímulo ao
cooperativismo (TABELA 6), fatores importantes para a estruturação de outro tipo de
mercados da agricultura familiar (PAA, Feiras do Produtor e venda aos mercados
varejistas da região). No presente estudo, 86,3% dos participantes relataram que
houve aumento do faturamento da cooperativa após a comercialização com o PNAE,
conforme demonstra a Tabela 7.
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Martins, Angelita Avi Pugliesi Opinião dos agricultores familiares sobre o fornecimento de alimentos
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da participação de mulheres, melhor organização da cooperativa e estímulo ao
cooperativismo (TABELA 6), fatores importantes para a estruturação de outro tipo de
mercados da agricultura familiar (PAA, Feiras do Produtor e venda aos mercados
varejistas da região).
TABELA 6 - ALTERAÇÕES PERCEBIDAS NAS COOPERATIVAS APÓS O FORNECIMENTO DE
ALIMENTOS ORGÂNICOS AO PNAE, PARANÁ, 2015, n=44
SIM
NÃO
MUDANÇAS
N
%
N
%
Maior participação de mulheres

44

100,0

--

--

Melhor organização

44

100,0

--

--

Estímulo ao cooperativismo

43

97,7

1

2,30

Contratação de funcionários

42

95,5

2

4,50

Maior participação de jovens
FONTE: A autora (2015)

36

81,8

8

18,2

Observou-se que todos os agricultores declararam melhoria na organização
Deves (2009),
ao estudar o PAA e o PNAE no Rio Grande do Sul, registrou que
da cooperativa, sendo que 31,8% (n=14) afirmaram que a organização “melhorou um

a implantação do mercado institucional promoveu um aumento do número de sócios

pouco”, enquanto 68,2% (n=30) relataram que “melhorou muito” em relação ao

da cooperativa
local,
estimulando
a diversificação
produtiva,
a pluriatividade
e o
período
anterior
à comercialização
com o PNAE.
Esta estruturação
das cooperativas
e agroindústrias
familiares
possibilita
a profissionalização
desses Diniz
produtores
para
beneficiamento
mínimo dos
produtos
em agroindústrias
familiares.
(2014)
abastecimento dos mercados locais, gerando um círculo virtuoso de produção e

também afirma que, em virtude da adesão ao PNAE, ocorreu o aumento da
consumo locais.

produtividade e a aquisição
equipamentos
cooperativa
decontratação
assentadosdeestudada.
Dentre osde
agricultores
(n=42)naque
relataram a
funcionários

61

pela cooperativa, 90,4% (n=38) disseram que essas entidades contrataram de 1 a 3
funcionários, 4,8% (n=2) apontaram que a cooperativa gerou de 4 a 6 empregos
TABELA
ALTERAÇÕES
NAS UNIDADES
AGRICULTORES
APÓS O
diretos9e -4,8%
(n=2) afirmaram
que houve FAMILIARES
a contrataçãoDOS
de mais
de 10 funcionários.
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS AO PNAE, PARANÁ, 2015, n=44

Uma das cooperativas relatou a geração de 70 empregos diretos e a construção de
SIM

NÃO

uma agroindústria
de processamento de frutas para fabricação de polpas congeladas
VARIÁVEL
N

%

N

%

44

100

--

--

orgânicas, demonstrando a capacidade organizacional dos agricultores familiares
Aumento da renda familiar

produtores de orgânicos e o potencial de desenvolvimento sustentável no meio rural.

Melhora na
autoestima
44 similar (agricultores
100
--familiares-- da
Outros
autores que estudaram público
Sabe
de retorno
de que,
familiares
à da aprovação de seus projetos pelo PAA,
regiãodesulcasos
do país)
afirmaram
a partir
36
81,8
8
18,2
propriedade rural

os agricultores e suas organizações diversificaram a produtividade, com melhor

Maior inclusão digital

35

79,5

9

20,5

Maior aproximação com consumidores

33

75,0

11

25,0

Família contratou temporários

19

43,2

25

56,8

resultado econômico, promovendo sua autonomia e reorganização (GHIZELINI,

FONTE: A autora (2015)
NOTA: O participante poderia escolher mais de uma opção.

Os resultados
apontam
na opinião
dos agricultores
familiares
houve
De acordo
com aque
Tabela
8, o fornecimento
de alimentos
orgânicos
ao PNAE
contribuiu para
o retorno
de familiares
à propriedade
rural (81,85%),
aumento
melhor organização
(100%)
e aumento
no faturamento
da cooperativa
(95,5%)
após da
inclusão digital (79,5%) e maior aproximação entre produtores e consumidores

a comercialização para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os participantes
institucionais (merendeiras, professores, escolares) (75%).

relataram que houve estímulo à produção orgânica (86,6%), diversificação da

Em matéria jornalística, encontrou-se o relato de um agricultor da Rede Ecovida

produção (75%)
e 25% de residente
acréscimo
renda familiar.
de Agroecologia,
emna
Colombo
(RMC) que sintetiza a fala de vários agricultores:
Os sujeitos da pesquisa também relataram estímulo ao cooperativismo
(100%), maior participação

[...] pequeno agricultor era aquele pequeno, enfim, o coitadinho, que ficava
mendigando e nós não queríamos isso. Nós queríamos ser reconhecidos
decomo
mulheres
(100%)
e jovens
cooperativa,
uma categoria
que sustenta
esse(81,8%)
país, quena
na verdade,
os produtos,
os alimentos que o homem da cidade, a mulher da cidade consome, quem
produz isso são os agricultores familiares. Eu tenho um orgulho de ser
agricultor familiar (AGRICULTORES..., 2014).

Os processos determinantes da saúde englobam a biologia humana, estilo de
vida, organização da assistência à saúde e o meio ambiente, que inclui o solo, a água,

geração de empregos diretos (95,5%) e investimentos em infraestrutura. Ainda 100%
dos agricultores acreditavam que aumentou a aceitação da alimentação escolar após
a inserção dos alimentos in natura, 97,7% opinaram que a alimentação de sua família
foi diversificada, 100% relataram que houve elevação na autoestima profissional,
maior inclusão digital dos agricultores (79,5%), aproximação entre produtores e
consumidores (75%) e retorno de familiares à propriedade rural (81,8%).
A maioria dos agricultores não realizou a transição orgânica após a contratação
pelo PNAE, contudo, ao investigar os agricultores produtores de orgânicos, verificouse que o principal motivo (Tabela 3) para a mudança foi a preocupação com a saúde
própria e familiar (97,7%), seguida da melhor remuneração (88,6%) e saúde do
consumidor (84,1%). Este resultado foi semelhante ao encontrado no estudo de
Valent, Schimdt e Machado (2013), que investigou os motivos que influenciaram
agricultores familiares do Rio Grande do Sul a mudarem de sistema produtivo. Tais
resultados também são similares aos de Darolt e Skora Neto (2000), que apontaram
como maior motivação para a produção orgânica dos agricultores paranaenses a
saúde familiar e a questão econômica.

4. Esboçando conclusões
“As plantas que cultivamos não formam mais unidade com a
terra, não são mais “ecotipos”, como nós dizemos, não se
adaptam ao que ela pode oferecer. Criamos plantas
estranhas, muito estranhas, de hábitos exóticos. Embora
ainda se chamem milho, arroz, algodão ou cana-de-açúcar,
não pode mais usar o que a terra oferece, nem se satisfazer
com o que ela pode dar. Não é mais mãe, mas simplesmente
suporte. Temos de “adaptá-la” às nossas culturas, que não
são mais amigas, e sim orgulhosas, desinteressadas, até
hostis.
Pessoa forte, bem alimentada, bem nutrida, não pega
doenças. E nas plantas não é diferente. A terra fornecia até
45 nutrientes para cada planta. Nós damos somente quatro,
no máximo seis nutrientes. E nossas plantas não conseguem
nada do seio da terra, porque nós fabricamos uma laje bem
dura, em 12 ou 15 centímetros de profundidade, que as
raízes não podem ultrapassar. Então, são obrigadas a ficar
bem perto da superfície e viver só de nossos adubos. E
gordas, como bebês criados com mingau, mas fracas,

precisam de venenos cada vez mais tóxicos, contra o que
restou da vida, e os últimos “inimigos naturais”.
Mas assim criam pragas resistentes, porque a natureza tenta
adaptar-se. Criam então “inimigos naturais” e os soltam.
Mas quem os controlará?”
(Ana Primavesi)

Iniciamos esse esboço de conclusão com a bela reflexão da Ana Primavesi para
ilustrar a cadeia de ação e reação que esse tema de externalidades – nas suas
polaridades positivas e negativas, na relação entre padrões e modelos agrícolas –
representa. Na verdade, entre esses dois polos, há muito mais interações, e interações
muito mais complexas, que podemos listar aqui – mas o importante para esse
momento da pesquisa é ressaltar que ao lado de toda externalidade negativa, há uma
externalidade positiva em potencial, muitas vezes desproporcional, mas ainda assim,
concreta e capaz de gerar benefícios sociais, ambientais – e também econômicos.
Só que a transição entre uma polaridade e outra não é linear, e nem rápida.
Apostar na compra pública de produtos agroecológicos para alimentação escolar é um
mecanismo de incentivo público imprescindível a essa transição, mas que não se
basta, uma vez que a relação entre os modelos (e suas externalidades) é muito mais
intrínseca que a aparente polaridade (convencional x orgânico).
Sem uma revisão global na política agrícola brasileira, que investe muito mais
no sistema convencional de produção com todas as suas externalidades negativas
(R$ 185 bilhões de crédito) do que no sistema orgânico e de agroecologia com suas
externalidades positivas, sem uma revisão na política de subsídio e benefícios fiscais
aos agrotóxicos, e, sem uma revisão no investimento público em P&D ligada à
agricultura, e, de acordo com o que vimos defendendo aqui, sem uma contabilização
real dos ganhos e perdas com o uso de agrotóxicos x fomento à um modelo de
produção de base agroecológica na lógica das contas públicas – o quadro atual, com
todos seus prejuízos, não irá se reverter.
Para os programas de investimento, o governo federal destinou R$ 34,045 bi.
– e, portanto, no uso intensivo de agrotóxicos versus R$ 22,1 bilhões de crédito para
financiar a produção da agricultura familiar. E de forma de subsidio mais efetivo
também foram destinados R$ 6 milhões para apoiar o desenvolvimento de cadeias

produtivas do extrativismo nos territórios rurais, onde estão presentes comunidades
tradicionais, e mais R$ 50 milhões para o Programa de Garantia de Preços Mínimos de
Produtos e a capacidade de compra da União, dos estados e municípios somada às
compras institucionais do PAA que deve movimentar, segundo estimativas, até R$ 2,7
bilhões em compras diretas à agricultura familiar. O Programa de Modernização à
Irrigação e Cultivos Protegidos (Moderinfra), por sua vez, prevê incentivos à aquisição
de painéis solares e caldeiras para geração de energia autônoma em áreas irrigadas.
O valor programado é de R$ 550 milhões.26 Estão previstos ainda recursos do PAA,
MDA e MDS, da ordem de R$ 500 milhões, para a compra de alimentos produzidos
por cooperativas e associações de agricultores familiares, e cerca de R$1,1 bilhão
devem ser utilizados por estados e municípios, com recursos transferidos pelo
Governo Federal por meio do FNDE, na compra de alimentos produzidos pela
agricultura familiar para a alimentação escolar.
Sobre especificamente o investimento na agroecologia e produção orgânica o
1º Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) 2013/2015, reuniu
um conjunto de 125 iniciativas distribuídas em 14 metas, organizadas a partir de
quatro eixos estratégicos: Produção; Uso e Conservação de Recursos Naturais;
Conhecimento; e Comercialização e Consumo. Para a sua execução foram destinados
R$ 2,5 bilhões em 3 anos, ou seja cerca de R$833 mi/ano. Neste período a previsão
destinada de recursos para crédito foi de R$ 6,5 bilhões em crédito de custeio e
investimento no Pronaf e Programa ABC, mas não foram encontradas informações de
quanto deste valor foi efetivamente contratado.27 Destaca-se aqui que “em relação
ao apoio da aquisição de alimentos orgânicos na alimentação escolar em 2013 e 2014,
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(Dados do Plano Safra: http://www.agricultura.gov.br/pap/

Dados dos recursos para a agricultura familiar:
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/mercado-garantido-para-agricultura-familiar)
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Matéria: CIAPO aprova balanço do Planapo 2013/2015
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/ciapo-aprova-balan%C3%A7o-do-planapo-20132015. Há imprecisão
destes valores, pois na referida matéria citam que foram investidos R$ 2,5 bilhões na Planapo 2013-2015 e na
introdução da Planapo 2016-2019 citam que no período de 2013-2015 foram R$2,9 bilhões investidos. Da mesma
maneira a informações do recurso para credito e custeio destinados pela Planapo 2013-2015 vão de R$6,5 bi a 7
bi.

as aquisições de produtos orgânicos e agroecológicos pelo PNAE mantiveram-se
estáveis, em torno de 3% do orçamento previsto.”
O Planapo 2016/2019, foi lançado juntamente com o Plano Safra 2016 em
maio de 2016, sem previsão de destinação orçamentária para as metas previstas (vide
anexo), e ao que tudo indica isso ainda esta sendo avaliado. O Plano até 2019 está
estruturado sobre 194 iniciativas de órgãos federais, ancoradas no PPA e associadas a
metas e objetivos específicos. Destacam-se as metas previstas de até 2019 qualificar
20 mil agentes de ATER, e prestar assistência técnica qualificada para 1,5 milhão de
agricultores familiares, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais,
assegurando que pelo menos 50% do público atendido seja de mulheres e que 30%
do orçamento seja destinado a atividades específicas de mulheres. Também uma das
estratégias previstas no Planapo 2016-2019 é: “Instituir mecanismos que assegurem
compensações aos gestores municipais que adquiram produtos orgânicos e de base
agroecológica no âmbito do PNAE.”
A escassez de informações no campo das externalidades é um entrave à
ampliação de investimentos na agroecologia e produção orgânica, e todas as
entidades atualmente engajadas na luta pelo esclarecimento dos males relacionados
ao modelo agrícola atual concordam com isso – como já apontamos. Como aponta o
Dossiê ABRASCO, essa escassez não é gratuita – ela é fruto do mesmo parâmetro de
priorização que pauta as políticas de subsídios e investimentos, cabendo às
organizações que estão contrapondo essa priorização, trabalhar para reverter isso
através de investimento em pesquisas.
Como vimos, ainda que num exercício superficial de revisão bibliográfica,
apurou-se que o Brasil possui informações sólidas em relação aos efeitos e impactos
do uso de agrotóxicos na saúde das pessoas, da fauna, flora, água, ar e solo. Bem
como, por inferências relativamente fáceis de se fazer, nos impactos em justiça social
e desenvolvimento socioeconômico da população brasileira. Resta trabalhar na
precificação disso, na valoração social e ambiental – a partir de métodos já
consolidados por pesquisas internacionais e nacionais.
Esse argumento não exclui a fundamentação central desse trabalho no que
toca a importância de os futuros prefeitos assumirem compromisso em relação à
compra de alimentos orgânicos ou de base agroecológica para abastecimento da

alimentação escolar. É possível constatar pelo estudo das externalidades colocam por
terra as afirmações em torno do princípio da economicidade como justificativa de
manutenção da compra de produtos da agricultura convencional, mas a tomada de
decisão sobre esse aspecto não pode ser só econômica.
Melhoria da Saúde, educação de qualidade e acesso a alimentos de qualidade são
tripés basilares do serviço público, e não a toa apontados como os três principais
anseios da população em pesquisa Sistema de Indicadores de Percepção Social
(SIPS)do IPEA de 2013, replicou questões da pesquisa My World da ONU.28
A proposta que aqui colocamos de ter uma mobilização nacional pela efetiva
implementação da alimentação escolar orgânica nos diversos municípios como
política pública indutora de crescimento da produção orgânica e de transição
agroecológica, tem como base universalização do acesso ao alimento de qualidade ou
comida de verdade nas escolas públicas, promovendo a melhoria da saúde e da
educação. Esta proposta se respalda na experiência prática bem sucedida do Estado
do Paraná na aquisição crescente de alimentos orgânicos da alimentação escolar, bem
como no processo em curso de implementação do Plano de Ação da Lei do município
de São Paulo que prevê que até 2026, toda a alimentação escolar do município que
oferece cerca de 2,2 milhões de refeições por dia, deverá ser 100% orgânica29.
Tal proposta de política pública atende também as recomendações do Guia
Alimentar para a População Brasileira (MS,2014) e ainda esta de acordo com os
princípios da Portaria de Diretrizes para Promoção da Alimentação Adequada e
Saudável do Ministério da Saúde que trata de ações de promoção da saúde e
qualidade de vida no trabalho no âmbito do Ministério da Saúde e entidades
vinculadas30 , que tem como um de seus princípios incentivar a aquisição e consumo
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Fonte: http://www. myworld2015.org/), da ONU. Vide quadro dos resultados da pesquisa em
anexa.
29
Lei 16.140/2015 e Decreto 56.913/2016 e seu Plano de Ação Anexo- que tratam da obrigatoriedade
da inserção de orgânicos na alimentação escolar municipal.
30 PORTARIA Nº 1.274, de 7 de julho DE 2016- Ministério da Saúde

que Dispõe sobre as ações de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos Ambientes de Trabalho, a
serem adotadas como referência nas ações de promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho no âmbito do
Ministério da Saúde e entidades vinculadas

de alimentos orgânicos e de base agroecológica. Portanto em um só programa atendese estes três anseios da população e ainda promove a sustentabilidade econômica e
socioambiental de agricultores familiares.
Diante de todos os prazos dos acordos internacionais de Desmatamento Zero
até 2020, implementar ações dos 17 Objetivos do Milênio com metas até 2030,
colocam a próxima gestão das prefeituras a partir de 2017 com a inevitável obrigação
de dar respostas sustentáveis ao modelo de gestão pública para a promoção da
Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à uma Alimentação Adequada
e promover uma produção alimentar sustentável.

ANEXO 1 :Pesquisa feita em 2013 pelo Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS),
do Ipea, replicou questões da pesquisa My World (http://www. myworld2015.org/), da ONU,
que pede para os indivíduos selecionarem seis entre 16 possíveis prioridades que fariam a
maior diferença para as suas vidas e de suas famílias. Os resultados revelam que 85,5% dos
entrevistados indicaram a melhoria na saúde dentre as seis prioridades escolhidas, tornando
este o tema o mais importante para os brasileiros. Esse estudo conquistou, em dezembro, o
Prêmio My World, da Organização das Nações Unidas (ONU).
Os dados dessa pesquisa vão subsidiar a revisão da agenda global dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio após 2015.

ANEXO 2: PLANAPO 2016-2019

POSICIONAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
ACERCA DOS AGROTÓXICOS

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), órgão do
Ministério da Saúde, tem como missão apoiar este Ministério no desenvolvimento de
ações integradas para prevenção e controle do câncer. Entre elas, estão incluídas
pesquisas sobre os potenciais efeitos mutagênicos e carcinogênicos de substâncias e
produtos utilizados pela população, bem como as atividades de comunicação e
mobilização para seu controle, em parceria com outras instituições e representantes da
sociedade.
O INCA, ao longo dos últimos anos, tem apoiado e participado de diferentes
movimentos e ações de enfrentamento aos agrotóxicos, tais como a Campanha
Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, o Fórum Estadual de Combate aos
Impactos dos Agrotóxicos do Estado do Rio de Janeiro, o Dossiê da Associação
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) “Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos
na saúde”, a Mesa de Controvérsias sobre Agrotóxicos do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional – Consea e os documentários “O Veneno Está na
Mesa 1 e 2”, de Silvio Tendler.
Além disso, junto com outros setores do Ministério da Saúde, incluiu o tema
“agrotóxicos” no Plano de Ações Estratégicas de Enfrentamento das Doenças Crônicas
Não-Transmissíveis no Brasil (2011-2022). Em 2012, a Unidade Técnica de Exposição
Ocupacional, Ambiental e Câncer e a Unidade Técnica de Alimentação, Nutrição e
Câncer do INCA organizaram o “I Seminário Agrotóxico e Câncer”, em parceria com a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Esse evento reuniu profissionais da área da saúde, pesquisadores, agricultores

e consumidores para debater os riscos à saúde humana decorrentes da exposição aos
agrotóxicos, particularmente sua relação com determinados tipos de câncer. E em 2013,
em conjunto com a Fiocruz e a Abrasco, assinou uma nota alertando sobre os perigos do
mercado de agrotóxicos.
Nesta perspectiva, o objetivo deste documento é demarcar o posicionamento do
INCA contra as atuais práticas de uso de agrotóxicos no Brasil e ressaltar seus riscos à
saúde, em especial nas causas do câncer. Dessa forma, espera-se fortalecer iniciativas de
regulação e controle destas substâncias, além de incentivar alternativas agroecológicas
aqui apontadas como solução ao modelo agrícola dominante.
Os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos ou
plantas no ambiente rural e urbano. No Brasil, a venda de agrotóxicos saltou de US$ 2
bilhões para mais de US$7 bilhões entre 2001 e 2008, alcançando valores recordes de
US$ 8,5 bilhões em 20111. Assim, já em 2009, alcançamos a indesejável posição de
maior consumidor mundial de agrotóxicos, ultrapassando a marca de 1 milhão de
toneladas, o que equivale a um consumo médio de 5,2 kg de veneno agrícola por
habitante 2.
É importante destacar que a liberação do uso de sementes transgênicas no Brasil
foi uma das responsáveis por colocar o país no primeiro lugar do ranking de consumo
de agrotóxicos, uma vez que o cultivo dessas sementes geneticamente modificadas
exigem o uso de grandes quantidades destes produtos.
O modelo de cultivo com o intensivo uso de agrotóxicos gera grandes
malefícios, como poluição ambiental e intoxicação de trabalhadores e da população em
geral. As intoxicações agudas por agrotóxicos são as mais conhecidas e afetam,
principalmente, as pessoas expostas em seu ambiente de trabalho (exposição
ocupacional). São caracterizadas por efeitos como irritação da pele e olhos, coceira,
1
2

Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para defesa agrícola – SINDAG, 2011
Londres, 2011

cólicas, vômitos, diarreias, espasmos, dificuldades respiratórias, convulsões e morte. Já
as intoxicações crônicas podem afetar toda a população, pois são decorrentes da
exposição múltipla aos agrotóxicos, isto é, da presença de resíduos de agrotóxicos em
alimentos e no ambiente, geralmente em doses baixas. Os efeitos adversos decorrentes
da exposição crônica aos agrotóxicos podem aparecer muito tempo após a exposição,
dificultando a correlação com o agente. Dentre os efeitos associados à exposição
crônica a ingredientes ativos de agrotóxicos podem ser citados infertilidade, impotência,
abortos, malformações, neurotoxicidade, desregulação hormonal, efeitos sobre o sistema
imunológico e câncer.
Os últimos resultados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos
(PARA) da Anvisa revelaram amostras com resíduos de agrotóxicos em quantidades
acima do limite máximo permitido e com a presença de substâncias químicas não
autorizadas para o alimento pesquisado. Além disso, também constataram a existência
de agrotóxicos em processo de banimento pela Anvisa ou que nunca tiveram registro no
Brasil.
Vale ressaltar que a presença de resíduos de agrotóxicos não ocorre apenas em
alimentos in natura, mas também em muitos produtos alimentícios processados pela
indústria, como biscoitos, salgadinhos, pães, cereais matinais, lasanhas, pizzas e outros
que têm como ingredientes o trigo, o milho e a soja, por exemplo. Ainda podem estar
presentes nas carnes e leites de animais que se alimentam de ração com traços de
agrotóxicos, devido ao processo de bioacumulação. Portanto, a preocupação com os
agrotóxicos não pode significar a redução do consumo de frutas, legumes e verduras,
que são alimentos fundamentais em uma alimentação saudável e de grande importância
na prevenção do câncer. O foco essencial está no combate ao uso dos agrotóxicos, que
contamina todas as fontes de recursos vitais, incluindo alimentos, solos, águas, leite
materno e ar. Ademais, modos de cultivo livres do uso de agrotóxicos produzem frutas,

legumes, verduras

e

leguminosas, como

os

feijões,

com maior potencial

anticancerígeno.
Outras questões merecem destaque devido ao grande impacto que representam.
Uma delas é o fato do Brasil ainda realizar pulverizações aéreas de agrotóxicos, que
ocasionam dispersão destas substâncias pelo ambiente, contaminando amplas áreas e
atingindo populações. A outra é a isenção de impostos que o país continua a conceder à
indústria produtora de agrotóxicos, um grande incentivo ao seu fortalecimento, que vai
na contramão das medidas protetoras aqui recomendadas. E ainda, o fato de o Brasil
permitir o uso de agrotóxicos já proibidos em outros países.
Ressalta-se que em março de 2015 a Agência Internacional de Pesquisa em
Câncer (IARC) publicou a Monografia da IARC volume 112, na qual, após a avaliação
da carcinogenicidade de cinco ingredientes ativos de agrotóxicos por uma equipe de
pesquisadores de 11 países, incluindo o Brasil, classificou o herbicida glifosato e os
inseticidas malationa e diazinona como prováveis agentes carcinogênicos para humanos
(Grupo 2A) e os inseticidas tetraclorvinfós e parationa como possíveis agentes
carcinogênicos para humanos (Grupo 2B). Destaca-se que a malationa e a diazinona e o
glifosato são autorizados e amplamente usados no Brasil, como inseticidas em
campanhas de saúde pública para o controle de vetores e na agricultura,
respectivamente.
Além dos efeitos tóxicos evidentes descritos na literatura científica nacional e
internacional, as ações para o enfrentamento do uso dos agrotóxicos têm como base o
Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA (previsto nos artigos 6º e 227º da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), a Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (Decreto nº7.272, de 25/08/2010), a Política
Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta - PNSIPCF
(Portaria nº 2.866 de 02/12/2011), a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da

Trabalhadora (Portaria nº 1.823, de 23/08/2012) e a Política Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica - PNAPO (Decreto nº 7.794, de 20/08/2012).
Considerando o atual cenário brasileiro, os estudos científicos desenvolvidos até
o presente momento e os marcos políticos existentes para o enfrentamento do uso dos
agrotóxicos, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)
recomenda o uso do Princípio da Precaução e o estabelecimento de ações que visem à
redução progressiva e sustentada do uso de agrotóxicos, como previsto no Programa
Nacional para Redução do uso de Agrotóxicos (Pronara).
Em substituição ao modelo dominante, o INCA apoia a produção de base
agroecológica em acordo com a Política Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica. Este modelo otimiza a integração entre capacidade produtiva, uso e
conservação da biodiversidade e dos demais recursos naturais essenciais à vida. Além
de ser uma alternativa para a produção de alimentos livres de agrotóxicos, tem como
base o equilíbrio ecológico, a eficiência econômica e a justiça social, fortalecendo
agricultores e protegendo o meio ambiente e a sociedade.
A elaboração e a divulgação deste documento têm como objetivo contribuir para
o papel do INCA de produzir e disseminar conhecimento que auxilie na redução da
incidência e mortalidade por câncer no Brasil.

Projeto de Lei nº .... de 2016
(Projeto de Iniciativa Popular)
Institui
a
Política
Nacional de Redução
de
Agrotóxicos
–
PNARA, e dá outras
providencias.
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° Esta Lei institui a Política Nacional de Redução de
Agrotóxicos – PNARA, com o objetivo de implementar ações
que contribuam para a redução progressiva do uso de
agrotóxicos na produção agrícola, pecuária, extrativista e
nas práticas de manejo dos recursos naturais, com
ampliação da oferta de insumos de origens biológicas e
naturais, contribuindo para a promoção da saúde e
sustentabilidade ambiental, com a produção de alimentos
saudáveis.
Art. 2° São objetivos da PNARA:
I – Reduzir, gradual e continuadamente, a disponibilidade, o
acesso e o uso de agrotóxicos, ampliando a disponibilidade
e uso de produtos de origem biológica sem perigo e risco
para a saúde e meio ambiente;
II – Promover a avaliação, o controle, a fiscalização e o
monitoramento de resíduos de agrotóxicos;
III – Utilizar medidas econômicas, financeiras e fiscais para
desestimular a utilização de agrotóxicos, com ênfase nos
produtos de maior risco e perigo toxicológico e
ecotoxicológico e estimular os sistemas de produção
orgânico e de base agroecológica;
IV – Ampliar e fortalecer o desenvolvimento, a produção, a
comercialização e o uso de produtos fitossanitários de,

principalmente os apropriados para o uso na produção
orgânica e de base agroecológica;
V – Estimular o desenvolvimento e a implementação de
práticas e técnicas de manejo sustentável e agroecológico,
visando
a
prevenção
e
controle
de
problemas
fitossanitários, que permitam a redução da dependência de
insumos externos, em especial atenção, aos agrotóxicos;
VI – Promover a criação de zonas de uso restrito de
agrotóxicos e de zonas livres da existência e influência de
agrotóxicos e transgênicos, a fim de possibilitar a transição
agroecológica ;
VII – Garantir o acesso à informação, a participação e o
controle social quanto aos riscos e impactos dos agrotóxicos
à saúde e ao meio ambiente, incluindo dados de
monitoramento de resíduos de agrotóxicos e a promoção da
produção orgânica e de base agroecológica;
VIII – Qualificar a ação de profissionais, agricultores,
consumidores e sociedade civil organizada em geral para
atuar frente aos impactos dos agrotóxicos no meio
ambiente e na saúde pública, na redução gradual do uso
dos agrotóxicos na promoção da agricultura de base
agroecológica e orgânica.
Art. 3º São instrumentos da PNARA:
I – diagnósticos sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e seus
impactos no meio ambiente e na saúde pública.
II – planos de ação articulados entre os órgãos públicos
federais, estaduais e municipais afetos ao tema.
III – políticas públicas que estimulem a redução gradual e
contínua no uso de agrotóxicos e promovam a conversão de
sistemas de produção dependentes de químicos para
sistemas sustentáveis, ou seja, produção orgânica e de
base agroecológica.
IV – campanhas educativas sobre as consequências do uso
de agrotóxicos e a necessária reconversão dos sistemas de

produção para modos de produção orgânica e de base
agroecológica.
Art. 4° A PNARA se estruturará em eixos de atuação, que
deverão nortear as iniciativas contidas na Política.
Paragrafo único. São eixos da PNARA:
I – Normatização e regulação de agrotóxicos.
II – Controle, avaliação e responsabilização da cadeia
produtiva para restringir o uso de agrotóxicos.
III – Medidas econômicas, financeiras e fiscais para a
redução do uso de agrotóxicos.
IV – Desenvolvimento de alternativas ao uso de agrotóxicos.
V – Informação, participação e controle social.
VI – Formação e capacitação de produtores, profissionais,
consumidores e de entidades da sociedade civil.
CAPITULO II
DO REGISTRO, DO CONTROLE E DO MONITORAMENTO, DAS
MEDIDAS ECONOMICAS E ALTERNATIVAS, DA PARTICIPAÇÃO
E DO CONTROLE SOCIAL E DA FORMAÇÃO E DA
CAPACITAÇÃO
Seção I
Do Registro, Controle, Monitoramento e da
Responsabilização
Art. 5º. As ações dos órgãos públicos federais de saúde,
agricultura, trabalho, indústria e comercio e meio ambiente
sobre a fiscalização da importação, da produção, da
comercialização e do uso dos agrotóxicos deverão ser
realizadas de forma integrada.
Paragrafo único. Esta integração poderá ser replicada para
os entes federados, estaduais e municipais, seguindo o
processo adotado no plano federal.
Art. 6º Cabe ao Poder Executivo implementar as seguintes
iniciativas, visando aprimorar o controle, o monitoramento

e a responsabilização, no que tange
comercialização e uso dos agrotóxicos:

à

produção,

I – elaboração de um plano federal de fiscalização
integrado, que contemple as competências legais e cada
órgão envolvido.
II – harmonização dos instrumentos
utilizados pelos órgãos federais.

de

fiscalização

III – atualizar a cada 3 (três) anos, os registros de
agrotóxicos em uso, reavaliando sua necessidade e as
adequações às legislações ambientais e de saúde pública
vigentes.
IV – implementar um sistema de avaliação ampliado
composto por um banco de dados sobre o monitoramento
da eficiência agronômica, efeitos adversos, dados de
intoxicação e referencias técnicas sobre o ingrediente ativo
em processo de reavaliação.
V – proibir o registro de produtos que não serão
disponibilizados
no
mercado,
racionalizando
o
funcionamento dos órgãos públicos que atuam no registro e
eliminando as práticas especulativas adotadas pelas
indústrias.
VI – adotar mecanismos ágeis de reavaliação de
ingredientes ativos de agrotóxicos que passam a ser
restritos ou proibidos em outros países, por conta de efeitos
de saúde humana ou meio ambiente, deflagrando
imediatamente seu banimento.
VII – regulamentar os critérios e condições para a
revalidação de registros, cancelamento de registros e
proibição de registros, inclusive de produtos não
comercializados,
VIII – criação de mecanismo de obrigatoriedade de
elaboração e divulgação de informações sistematizadas
sobre conformidade de produtos, segurança das plantas
industriais e segurança dos trabalhadores e do meio
ambiente, por meio de relatório anual de fiscalização de
industrias de agrotóxicos.

IX – implantação de sistema informatizado integrado em
todas as Unidades da Federação para controle e
consolidação das informações das receitas agronômicas
emitidas e de comercialização de agrotóxicos.
X – implantação de sistema de rastreabilidade da produção
e da distribuição de agrotóxicos.
XI – implantação de sistema de vigilância em saúde pública,
para populações expostas a agrotóxicos, fortalecendo a
integração da vigilância sanitária, epidemiológica e de
saúde do trabalhador e ambiental.
XII – ampliação da cobertura de monitoramento dos
resíduos de agrotóxicos nos produtos de origem
agropecuária, da diversidade de ingredientes ativos, dos
tipos de produtos agropecuários, do número de amostras e
de regiões, considerando a rastreabilidade das amostras
para ações fiscais e corretivas.
XIII – revisão das normas sobre a pulverização aérea de
agrotóxicos, ampliando os mecanismos de controle e,
considerando o grau de risco toxicológico dos produtos
utilizados, definindo medidas para a redução gradual e
continua desse modo de aplicação.
XIV – proibir o uso de agrotóxicos, sob qualquer tipo de
mecanismo ou técnica de aplicação, nas proximidades de
moradias, escolas, recursos hídricos, áreas ambientalmente
protegidas e áreas de produção agrícola orgânica ou
agroecológica.
XV – monitorar a eficiência agronômica e efeitos adversos
dos agrotóxicos em utilização.
XVI – revisar as penalidades referentes à inadequação
quanto ao uso, produção, comercialização, transporte,
armazenamento e descarte de agrotóxicos e suas
embalagens.
XVII – implementar medidas de gestão de estoques de
agrotóxicos obsoletos, impróprios e ilegais, que inclua
medidas para sua eliminação.

XVIII – estruturar redes de laboratórios públicos ou
conveniados que atendam às necessidades analíticas de
problemas relacionados a contaminação ou intoxicação por
agrotóxicos, que possam afetar trabalhadores, populações
tradicionais, alimentos, águas oceânicas, subterrâneas, da
chuva, de rios e lagos, do ar e do solo.
XIX – proibir o registro de agrotóxicos com toxicidade igual
ou superior a produto correlato já registrado.
Seção II
Das Medidas Econômicas e Financeiras
Art. 7º Cabe ao Poder Executivo adotar as seguintes
medidas de estimulo e apoio econômico e financeiro, de
modo a fortalecer os seguimentos produtivos de insumos
limpos, agroecológicos, orgânicos e de controle biológico e,
de forma oposta, desestimular a utilização de agrotóxicos
de maior risco e perigo:
I – promover ajustes na legislação fiscal que tragam
estímulos à pesquisa, desenvolvimento, produção e
comercialização de produtos de base limpa, agroecológica,
orgânica ou de controle biológico.
II – realizar adequações na legislação para revisão das taxas
cobradas para o registro de agrotóxicos no IBAMA, MAPA e
ANVISA, tendo os custos associados ao grau de toxicidade
do produto, sendo crescente na mesma dimensão da
toxicidade e da ecotoxicidade identificadas e ao número de
culturas para os quais for autorizado.
III – eliminar subsídios, isenções e outros estímulos
econômicos, financeiros, tributários e fiscais aplicáveis na
importação e comercialização de agrotóxicos.
IV – promover a diferenciação nas taxas de juros praticadas
no âmbito do Sistema Nacional de Credito Rural – SNCR,
para as práticas agrícolas baseadas em sistemas de
produção de base agroecológicas e orgânicas, sendo estas,
obrigatoriamente, inferiores às aplicadas nos sistemas de
produção convencionais.

V – instituir um fundo nacional para o apoio às medidas de
monitoramento dos impactos dos agrotóxicos no meio
ambiente e na saúde pública, para ações de capacitação e
formação técnica, para a difusão e educação em técnicas
de produção orgânica e de base agroecológica para a
participação social.
VI - promover adequação na legislação de agrotóxicos e
afins, de forma a estimular a estruturação de micro e
pequenas empresas na produção de insumos de baixo
perigo e risco de origens biológicas e naturais.
Paragrafo único. As medidas de estimulo econômico e
financeiras relacionados aos produtos de origem ou controle
biológico não serão estendidos aos oriundos de Organismos
Geneticamente Modificados – OGM.
Seção III
Das Medidas Alternativas
Art. 8º Cabe ao Poder Executivo adotar as seguintes
medidas de fortalecimento da pesquisa, da produção, da
comercialização e do uso de produtos de menor risco à
saúde e ao meio ambiente, em especial atenção aos
produtos fitossanitários e aqueles destinados à produção de
base orgânica e agroecológica:
I – estabelecer rotinas para o desenvolvimento de
especificações de referencia para produtos fitossanitários,
destinados aos sistemas de produção orgânico e
agroecológica.
II – apoiar o desenvolvimento de pesquisa voltada à
disponibilização de tecnologias de baixo perigo toxicológico
e ecotoxicológico.
III – promover, ampliar e consolidar processos e
experiências
de
uso
e
do
desenvolvimento
do
conhecimento associado, relativo aos produtos de baixo
risco toxicológico, ou de base orgânica, agroecológica e de
controle biológico, desde que não oriundo de Organismos
Geneticamente Modificados – OGM.

IV –promover a criação de zonas de uso restrito de
agrotóxicos e de zonas livres da existência e influência de
agrotóxicos e transgênicos.
Seção IV
Da Participação e Controle Social
Art. 9º Cabe ao Poder Executivo adotar as medidas
previstas neste artigo, visando garantir o acesso à
informação, à participação e o controle social, para a
redução do uso dos agrotóxicos e o desenvolvimento de
tecnologias sustentáveis, de base orgânica e agroecológica.
I – aprimorar os mecanismos de informação à população,
com linguagem adequada para os diversos públicos,
utilizando meios de comunicação audiovisual, incluindo a
rede nacional de computadores e as redes sociais.
II – garantir aos consumidores o direito à informação sobre
a presença de Organismos Geneticamente Modificados –
OGM nos alimentos.
III – divulgar as informações relativas aos estudos e testes
sobre os agrotóxicos e Organismos Geneticamente
Modificados – OGM, que tenham avaliações e reavaliações,
tornando transparentes os processos decisórios sobre a
concessão de registros.
IV – rever os mecanismos de controle social da CTNBio,
garantindo a participação e o debate sobre seus
procedimentos e deliberações.
Seção V
Da Formação e Capacitação
Art. 10 Cabe ao Poder Executivo implementar as iniciativas
previstas neste artigo, promovendo a qualificação de
extensionistas rurais, profissionais da saúde e do meio
ambiente, agricultores, consumidores, estudantes e
entidades da sociedade civil, em temas afetos a esta lei, na
promoção da agricultura sem agrotóxicos e na redução
gradual e constante no uso dos agrotóxicos.

I – apoiar as iniciativas desenvolvidas no campo da
educação formal e não formal, para sensibilizar, capacitar,
qualificar e divulgar os conhecimentos quanto aos riscos e
impactos dos agrotóxicos na agricultura, na pecuária, na
produção extrativista e nas práticas de manejo dos recursos
naturais.
II – elaborar materiais didáticos que sensibilizem,
capacitem, qualifiquem e atualizem conhecimentos quanto
aos riscos e impactos dos agrotóxicos.
III – intensificar a qualificação dos extensionistas e agentes
de assistência técnica com foco nas formas de agricultura
de base ecológica e orgânica, buscando os sistemas
sustentáveis de produção e a redução gradual e continua
do uso dos agrotóxicos.
IV – promover a formação de profissionais quanto aos riscos
ambientais e para a saúde humana do uso de agrotóxicos
nas atividades da agricultura, da pecuária, da produção
extrativista e das práticas de manejo dos recursos naturais.
V – intensificar as ações de formação e de informação dos
consumidores, quanto aos riscos do consumo de alimentos
contaminados por agrotóxicos, da contaminação do meio
ambiente e dos riscos à saúde.
VI – promover e intensificar ações de conscientização dos
trabalhadores assalariados e temporários, populações
expostas e grupos vulneráveis quanto ao uso dos
agrotóxicos e seus efeitos na saúde pública e no meio
ambiente.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 Os objetivos e estruturas dos eixos temáticos da
PNARA deverão ser revisados por ocasião da atualização do
Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica –
PLANAPO.

Art. 12 A Câmara Interministerial de Agroecologia e
Produção Orgânica – CIAPO é a responsável pela articulação
e coordenação da PNARA junto aos órgãos do poder
executivo federal, interagindo com estados, municípios e
Distrito Federal.
Art. 13 A Comissão Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica – CNAPO será a instância responsável por
promover a participação da sociedade no acompanhamento
e aperfeiçoamento da PNARA.
Art.14 A União, em conjunto com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, realizará o Inventário Nacional de
Agrotóxicos, para subsidiar o mapeamento da existência de
moléculas ultrapassadas e de agrotóxicos de alto poder de
toxicidade, para subsidiar as medidas tratadas nesta Lei.
Art. 15 Os órgãos públicos federais deverão desenvolver
indicadores de resultados dos dispositivos previstos nesta
Lei, com vistas a aferir seus impactos e a evolução
necessária para seu aprimoramento.
Art. 16 Ficam suspensas toda e qualquer nova liberação de
OGM em todo o território nacional, enquanto o disposto no
inciso IV do art. XIII desta Lei não for instituído.
Art. 16 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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O cultivo agroecológico poderia alimentar uma população estimada em 9 milhões de
pessoas em 2050, se começasse a ser implementado hoje. A conclusão é dos
especialistas que participaram do Seminário agroecológico das Nações Unidas em
Bruxelas. Conclusões são baseadas em experiências de países como Cuba e Brasil e
em programas como o da Via Campesina, movimento transnacional que realiza
programas de treinamento agroecológico.
Relator Especial para o
Direito à Alimentação,
Olivier De Schutter. Foto:
UN/Jean-Marc Ferré

O cultivo agroecológico – que melhora a produção alimentar e a
economia dos camponeses, além de proteger solo, água e clima –
poderia alimentar uma população estimada em 9 milhões de pessoas
em 2050 se começasse a ser implementado hoje. A conclusão é dos
especialistas que participaram do Seminário Agroecológico das
Nações Unidas, na semana passada, em Bruxelas.

O Relator Especial para o Direito à Alimentação, Olivier De Schutter, a rmou que a maioria dos
esforços para impulsionar a produção agrícola estão focados em investimentos em grande escala,
fertilizantes químicos e máquinas. No entanto, pouca atenção tem sido dada a métodos
agroecológicos mais efetivos. O cultivo agroecológico inclui o controle biológico de pestes e doenças
usando predadores naturais, adubação verde de cobertura, culturas mistas, gerenciamento da
pecuária e uma série de práticas complementares.
Benefícios do cultivo agroecológico
O maior estudo já realizado sobre o assunto aponta um ganho aproximado de 79% na produtividade da
agricultura. O estudo cobriu 286 projetos em 57 países em desenvolvimento, representando uma área
total de 37 milhões de hectares. Algumas das “histórias agroecológicas de sucesso” podem ser vistas
na África. Na Tanzânia, onde as províncias do oeste eram conhecidas como o “Deserto da Tanzânia”,
técnicas de re orestamento permitiram que 350 hectares de terra fossem reabilitadas em duas
décadas e zeram com que a renda familiar aumentasse em cerca de 500 dólares por ano. Técnicas
similares estão sendo aplicadas satisfatoriamente no Malauí.
https://nacoesunidas.org/para-alimentar-o-mundo-e-salvar-o-clima-caminho-e-a-agroecologia/
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Os especialistas em Bruxelas basearam
suas conclusões nas experiências de países como Cuba e
 Compartilhar
Brasil, que tem políticas pró-agroecologia, e nas experiências de sucesso de centros de pesquisa
como o Centro Mundial de Agro orestamento
Tweetar em Nairobi – assim como em programas como o da Via
Campesina, movimento transnacional que
realiza programas de treinamento agroecológico. “Com
Compartilha
 FALE CONOSCO
mais de um milhão de pessoas famintas no planeta e o clima em crise bem à nossa frente, devemos
rapidamente aplicar estas técnicas sustentáveis. O que precisamos hoje é passar de projetos-piloto de
sucesso para uma escala de políticas nacionais. Esta é a melhor opção que temos hoje. Não podemos
deixar de usá-la”, a rmou o professor De Schutter.
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The Secretariat has the honour to transmit to the Human Rights Council the report of
the Special Rapporteur on the right to food, pursuant to Council resolutions 6/2, 31/10 and
32/8. The report was written in collaboration with the Special Rapporteur on the
implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of
hazardous substances and wastes. In the report, a clearer account is provided of global
pesticide use in agriculture and its impact on human rights; the negative consequences that
pesticide practices have had on human health, the environment and society, which are
underreported and monitored in the shadow of a prevailing and narrow focus on “food
security”, are described; and the environmental and human rights regimes are examined to
determine whether the constituent rules are sufficient to protect farm workers, consumers
and vulnerable groups, as well as the natural resources that are necessary to support
sustainable food systems.
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I. Introduction
1.
The present report of the Special Rapporteur on the right to food was written in
collaboration with the Special Rapporteur on the implications for human rights of the
environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes.
Pesticides, which have been aggressively promoted, are a global human rights concern, and
their use can have very detrimental consequences on the enjoyment of the right to food.
Defined as any substance or mixture of substances of chemical and biological ingredients
intended to repel, destroy or control any pest or regulate plant growth, 1 pesticides are
responsible for an estimated 200,000 acute poisoning deaths each year, 2 99 per cent of
which occur in developing countries, 3 where health, safety and environmental regulations
are weaker and less strictly applied. While records on global pesticide use are incomplete, 4
it is generally agreed that application rates have increased dramatically over the past few
decades.
2.
Despite the harms associated with excessive and unsafe pesticide practices, it is
commonly argued that intensive industrial agriculture, which is heavily reliant on pesticide
inputs, is necessary to increase yields to feed a growing world population, particularly in
the light of negative climate change impacts and global scarcity of farmlands. Indeed, over
the past 50 years, the global population has more than doubled, while available arable land
has only increased by about 10 per cent.5 Evolving technology in pesticide manufacture,
among other agricultural innovations, has certainly helped to keep agricultural production
apace of unprecedented jumps in food demand. However, this has come at the expense of
human health and the environment. Equally, increased food production has not succeeded
in eliminating hunger worldwide. Reliance on hazardous pesticides is a short-term solution
that undermines the rights to adequate food and health for present and future generations.
3.
Pesticides cause an array of harms. Runoff from treated crops frequently pollute the
surrounding ecosystem and beyond, with unpredictable ecological consequences.
Furthermore, reductions in pest populations upset the complex balance between predator
and prey species in the food chain, thereby destabilizing the ecosystem. Pesticides can also
decrease biodiversity of soils and contribute to nitrogen fixation, which can lead to large
declines in crop yields, posing problems for food security.
4.
While scientific research confirms the adverse effects of pesticides, proving a
definitive link between exposure and human diseases or conditions, or harm to the
ecosystem presents a considerable challenge. This challenge has been exacerbated by a
systematic denial, fuelled by the pesticide and agroindustry, of the magnitude of the

1

2

3

4
5

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and World Health Organization
(WHO), International Code of Conduct on Pesticides Management: Guidelines on Highly Hazardous
Pesticides (Rome, 2016), p. vi. In the report, the authors examine only pesticides used in agriculture
and not so-called “public health” pesticides used in disease control.
Måns Svensson and others, “Migrant agricultural workers and their socio-economic, occupational and
health conditions — a literature review”, Lund University (1 January 2013).
Lynn Goldmann, Childhood Pesticide Poisoning: Information for Advocacy and Action (Geneva,
FAO, United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO, 2004), p. 7.
See www.fao.org/faostat/en/#home.
Heinz-R. Köhler and Rita Triebskorn, “Wildlife ecotoxicology of pesticides: can we track effects to
the population level and beyond?” Science, vol. 341, No. 6147 (16 August 2013), pp. 759-765; M.
Allsop and others, Pesticides and Our Health: A Growing Concern (Exeter, United Kingdom,
Greenpeace Research Laboratories, 2015), p. 3.
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damage inflicted by these chemicals, and aggressive, unethical marketing tactics remain
unchallenged.
5.
Exposure to pesticides can have severe impacts on the enjoyment of human rights, in
particular the right to adequate food, as well as the right to health. The right to food
obligates States to implement protective measures and food safety requirements to ensure
that food is safe, free from pesticides and qualitatively adequate. Furthermore, human rights
standards require States to protect vulnerable groups, such as farm workers and agricultural
communities, children and pregnant women from the impacts of pesticides.
6.
Although certain multinational treaties and non-binding initiatives offer some
limited protections, a comprehensive treaty that regulates highly hazardous pesticides does
not exist, leaving a critical gap in the human rights protection framework.
7.
Without or with minimal use of toxic chemicals, it is possible to produce healthier,
nutrient-rich food, with higher yields in the longer term, without polluting and exhausting
environmental resources.6 The solution requires a holistic approach to the right to adequate
food that includes phasing out dangerous pesticides and enforcing an effective regulatory
framework grounded on a human rights approach, coupled with a transition towards
sustainable agricultural practices that take into account the challenges of resource scarcity
and climate change.

II. Adverse impact of pesticides on human rights
8.
Hazardous pesticides impose substantial costs on Governments and have
catastrophic impacts on the environment, human health and society as a whole, implicating
a number of human rights and putting certain groups at elevated risk of rights abuses.7

A.

Human health
9.
Few people are untouched by pesticide exposure. They may be exposed through
food, water, air, or direct contact with pesticides or residues. However, given that most
diseases are multi-causal, and bearing in mind that individuals tend to be exposed to a
complex mixture of chemicals in their daily lives, establishing a direct causal link between
exposure to pesticides and their effects can be a challenge for accountability and for victims
seeking access to an effective remedy. Even so, persistent use of pesticides, in particular
agrochemicals used in industrial farming, have been connected to a range of adverse health
impacts, both at high and low exposure levels. 8
10.
Pesticide poisonings remain a serious concern, especially in developing countries,
even though these nations account for only 25 per cent of pesticide usage. In some
countries, pesticide poisoning even exceeds fatalities from infectious diseases. 9 Tragic
accidents involving poisoning include an incident in 1999 in Peru, where 24 schoolchildren
died following the consumption of the highly toxic pesticide parathion, which had been

6

7

8

9

4

International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development,
Agriculture at a Crossroads: Synthesis Report (Washington, D.C., 2009), p. 3.
For a discussion of some of these negative effects, see, e.g., UNEP, Costs of Inaction on the Sound
Management of Chemicals (Geneva, 2013).
Frank Eyhorn, Tina Roner and Heiko Specking, Reducing Pesticide Use and Risks — What Action is
Needed?, Briefing Paper (HELVETAS Swiss Intercooperation, 2015), pp. 7-9.
Michael Eddleston, “Pesticide poisoning in the developing world — a minimum pesticides list”, The
Lancet, vol. 360, No. 9340 (12 October 2002), pp. 1163-1167.
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packaged so that it was mistaken for powdered milk. Other cases include the deaths of 23
children in India in 2013 after consuming a meal contaminated with the highly hazardous
pesticide monocrotophos; the poisoning of 39 preschool children in China in 2014 from
consumption of food containing residues of the pesticide TETs; and the deaths of 11
children in Bangladesh in 2015 after eating fruits laced with pesticides.10
11.
Unfortunately, there are no reliable, global statistics on the number of people who
suffer from pesticide exposure. Recently, the non-profit organization Pesticide Action
Network estimated that the number of people affected annually by short- and long-term
pesticide exposure ranged between 1 million and 41 million. 11
12.
Of grave concern are the impacts of chronic exposure to hazardous pesticides.
Pesticide exposure has been linked to cancer, Alzheimer’s and Parkinson’s diseases,
hormone disruption, developmental disorders and sterility. They can also cause numerous
neurological health effects such as memory loss, loss of coordination, reduced visual ability
and reduced motor skills. Other possible effects include asthma, allergies and
hypersensitivity. These symptoms are often very subtle and may not be recognized by the
medical community as a clinical effect caused by pesticides.12 Furthermore, chronic effects
of pesticides may not manifest for months or years after exposure, presenting a significant
challenge for accountability and access to an effective remedy, including preventive
interventions.
13.
Despite grave human health risks having been well established for numerous
pesticides, they remain in use. Even where pesticides have been banned or restricted, the
risk of contamination can persist for many decades and they may continue to accumulate in
food sources. In many cases, possible health impacts have not been extensively studied
before pesticides are placed on the market. This is particularly true for “inactive”
ingredients that are added to enhance the effectiveness of the pesticide’s active ingredient
and that may not be tested and are seldom disclosed on product labels. 13 Moreover, the
combination effects of exposure to multiple pesticides in food, water, soil and air have not
been adequately studied.14
14.
Certain groups are at substantially higher risk of pesticide exposure, as detailed
below.
Farmers and agricultural workers
15.
Agricultural workers are routinely exposed to toxic pesticides via spray, drift or
direct contact with treated crops or soil, from accidental spills or inadequate personal
protective equipment. Even when following recommended safety precautions, those
applying pesticides are subject to higher exposure levels. Families of agricultural workers
are also vulnerable, as workers bring home pesticide residues on their skin, clothing and
shoes.

10

11

12
13
14

Pesticide Action Network, response to the questionnaire on pesticides and the right to food, pp. 3-4.
The questionnaire and the responses are available from www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/
ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx.
Pesticide Action Network, Communities in Peril: Global Report on Health Impacts of Pesticide Use
in Agriculture (2010).
Köhler, “Wildlife ecotoxicology of pesticides”; Eyhorn, Reducing Pesticide Use.
See http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Effects+of+Pesticides+on+Human+Health.
Eyhorn, Reducing Pesticide Use, p. 4.
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16.
Studies in developed countries show that annual acute pesticide poisoning affects
nearly 1 in every 5,000 agricultural workers. 15 Globally, however, it is unknown what
percentage of farmworkers experience acute pesticide poisoning owing to a lack of
standardized reporting. Poor enforcement of labour regulations and lack of health and
safety training can elevate exposure risks, while many Governments lack the infrastructure
and resources to regulate and monitor pesticides. 16
17.
The exposure risk of children engaged in agricultural work is particularly alarming.
Although little data are available, the International Labour Organization estimates that
about 60 per cent of child labourers worldwide work in agriculture, and children often make
up a substantial portion of the agricultural workforce in developing countries. Their
increased sensitivity to the hazards of pesticides, the inadequacy of protective equipment
and their lack of experience may leave them particularly exposed. 17
18.
Seasonal and migrant workers are also more vulnerable, as they may work
temporarily at various agricultural sites, multiplying their exposure risk to pesticides.
Language barriers may further prevent these workers from understanding labels and safety
warnings, they may experience poor working conditions without access to adequate safety
equipment and they may have difficulty accessing medical care and compensation for
pesticide-related diseases. Workers may also have little control over the types of pesticides
used.
Communities living near agricultural lands
19.
Those living close to industrial agricultural lands and plantations may also be at
grave risk of pesticide exposure. Aerial pesticide spraying is particularly dangerous, as
chemicals can drift to nearby locations. Communities may be forced to reside closer to
pesticide use areas owing to financial or other constraints, and the malnutrition that may
accompany extreme poverty can exacerbate the adverse health effects of toxic pesticides.
For example, low levels of protein, resulting in low enzyme levels, enhance vulnerability to
organophosphate insecticides.18
20.
Examples of exposure owing to proximity to plantations include Costa Rica, where
children living close to banana plantations were found to be exposed to high levels of
insecticides.19 In India, inhabitants of the Padre village in the State of Kerala, located near
cashew plantations, were found to suffer from high rates of illness and death that have been
linked to the highly hazardous pesticide endosulfan; disability rates among inhabitants are
reportedly 73 per cent higher than the overall rates for the entire state.20
21.
During the 1970s, the pesticide DCBP was used extensively on banana and
pineapple plantations around the world. 21 In Davao, the Philippines, where the pesticide
was used in the 1980s, high levels of sterility were scientifically proven to have resulted
from exposure. Other conditions, including cancer, asthma, tuberculosis and skin disease,
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were also detected, but a linkage was not scientifically proven. While local authorities
banned aerial spraying following community protests, the Supreme Court of the Philippines
reversed the ban, allegedly under pressure from banana corporations. 22 Further, suits
brought by plantation workers have been dismissed, leaving victims without compensation.
Twenty years on, despite a global ban on DBCP, soils and water sources remain
contaminated.
Indigenous communities
22.
In various countries, agribusinesses have taken over lands belonging to indigenous
and minority communities and instituted pesticide-dependent intensive agriculture. As a
result, communities may be forced to live in marginal situations alongside such farms,
regularly exposing them to pesticide drift.
23.
Traditional food sources of indigenous peoples are regularly found to contain high
levels of pesticides. This is also true in the Arctic, because chemicals travel northward
through long-range environmental transport in wind and water, bioaccumulating and
biomagnifying in traditional foods such as marine mammals and fish. 23 Indigenous peoples
in the Arctic are found to have hazardous pesticides in their bodies that were never used
near their communities, and suffer from above average rates of cancer and other diseases.
Pregnant women and children
24.
Children are most vulnerable to pesticide contamination, as their organs are still
developing and, owing to their smaller size, they are exposed to a higher dose per unit of
body weight; the levels and activity of key enzymes that detoxify pesticides are much lower
in children than in adults. 24 Health impacts linked to childhood exposure to pesticides
include impaired intellectual development, adverse behavioural effects and other
developmental abnormalities.25 Emerging research is revealing that exposure to even low
levels of pesticides, for example through wind drift or residues on food, may be very
damaging to children’s health, disrupting their mental and physiological growth and
possibly leading to a lifetime of diseases and disorders.
25.
Pregnant women who are exposed to pesticides are at higher risk of miscarriage,
pre-term delivery and birth defects. Studies have regularly found a cocktail of pesticides in
umbilical cords and first faeces of newborns, proving prenatal exposure. 26 Exposure to
pesticides can be transferred from either parent. The most critical period for exposure for
the father is three months prior to conception, while maternal exposure is most dangerous
from the month before conception through the first trimester of pregnancy. 27 Recent
evidence suggests that pesticide exposure by pregnant mothers leads to higher risk of
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childhood leukaemia and other cancers, autism and respiratory illnesses. 28 For example,
neurotoxic pesticides can cross the placental barrier and affect the developing nervous
system of the fetus, while other toxic chemicals can adversely impact its undeveloped
immune system.29
26.
Pesticides can also pass through breast milk. This is particularly worrying, as breast
milk is the only source of food for many babies and their metabolism is not well developed
to fight against hazardous chemicals. Pesticides are also found in baby formula, or in the
water with which it is mixed.30
Consumers
27.
Pesticide residues are commonly found in both plant and animal food sources,
resulting in significant exposure risks for consumers. Studies indicate that foods often
contain multiple residues, thereby resulting in the consumption of a “cocktail” of pesticides.
Although the harmful effects of pesticide mixtures are still not fully understood, it is known
that in some cases, synergistic interactions can occur that lead to higher toxicity levels.
High cumulative exposure of consumers to pesticides is particularly worrying, especially
with lipophilic pesticides, which bind with fats and bioaccumulate in the body. 31
28.
Traces may remain on fruits and vegetables that are extensively treated with
pesticides before they reach the consumer. The highest levels of pesticides are often found
in legumes, leafy greens and fruits such as apples, strawberries and grapes. While washing
and cooking produce reduces residue levels, food preparation can sometimes increase these
levels.32 Also, many pesticides used today are systemic — taken up through the roots and
distributed throughout the plant — and therefore washing will have no effect.
29.
Pesticides may also bioaccumulate in farmed animals through contaminated feed.
Insecticides are often used in poultry and eggs, while milk and other dairy products may
contain a range of substances through bioaccumulation and storage in the fatty tissues of
the animals. This is of particular concern as cow’s milk is often a staple component of
human diets, especially for children.
30.
Certain pesticides, such as organotins, accumulate and magnify through marine food
web systems. As a result, people who depend on or consume greater amounts of seafood
tend to have particularly high concentrations in their blood, causing significant health
risks.33
31.
Pesticides also present a serious threat to drinking water, particularly in agricultural
areas, which often depend on groundwater. While it can take several decades before
pesticides applied in fields appear in water wells, high levels of herbicides in agricultural
areas have already caused health problems for some communities. 34 For example, in the
28
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United States of America, where over 70 million pounds of atrazine are used annually,
runoff into water supplies has been linked to increased risk of birth defects. 35 While atrazine
was banned in the European Union in 2004, some European countries still detect it in
groundwater today.

B.

Environmental impact
32.
Pesticides can persist in the environment for decades and pose a global threat to the
entire ecological system upon which food production depends. Excessive use and misuse of
pesticides result in contamination of surrounding soil and water sources, causing loss of
biodiversity, destroying beneficial insect populations that act as natural enemies of pests
and reducing the nutritional value of food.
33.
Pesticides contaminate and degrade soil to varying degrees. In China, recent studies
released by the Government show moderate to severe contamination from pesticides and
other pollutants on 26 million hectares of farmland, to the extent that farming cannot
continue on approximately 20 per cent of arable land.36
34.
Water contamination can be equally damaging. In Guatemala, for example,
contamination of the Pasión River with the pesticide malathion, used on palm oil
plantations, killed thousands of fish and affected 23 species of fish. This in turn deprived
12,000 people in 14 communities of their primary source of food and livelihood. 37
35.
While regulators are mostly concerned about health risks through pesticide residues,
their effects on non-target organisms are hugely underestimated. For example,
neonicotinoids, a commonly used class of systemic insecticides, are causing soil
degradation and water pollution and endangering vital ecosystem services such as
biological pest control.38 Designed to damage the central nervous system of target pests,
they can also cause harm to beneficial invertebrates as well as to birds, butterflies and other
wildlife.39
36.
Neonicotinoids are accused of being responsible for “colony collapse disorder” of
bees worldwide.40 For example, heavy use of these insecticides has been blamed for the 50
per cent decline over 25 years in honeybee populations in both the United States and the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.41 This decline threatens the very
basis of agriculture, given that wild bees and managed honeybees play the greatest role in
pollinating crops. According to estimates from the Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO), of some 100 crop species (which provide 90 per cent of global
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food), 71 per cent are pollinated by bees.42 The European Union, unlike the United States,
restricted the use of certain neonicotinoids in 2013.
37.
Many of the pesticides used today, accounting for approximately 60 per cent of
dietary exposure,43 are systemic. Seeds treated with systemic pesticides are commonly used
in soybean, corn and peanut production. Similarly, crops may be genetically engineered
(so-called GMOs) to produce pesticides themselves. Proponents of systemic pesticides and
genetically engineered crops claim that by eliminating liquid spraying, the risk of exposure
to farm workers and other non-target organisms is greatly reduced. However, further
studies of chronic exposure are needed to determine the extent of the impact of systemic
pesticides and genetically engineered crops on human health, beneficial insects, soil
ecosystems and aquatic life. 44 For example, transgenic corn and soybean varieties have
been developed that are capable of producing Bacillus thuringiensis (Bt) endotoxins that act
as insecticides.45 While the use of Bt crops has led to a reduction in conventional synthetic
insecticide use, controversy remains about the possible risks posed by these crops.
38.
The prime example of controversy around genetically engineered crops is
glyphosate, the active ingredient of some herbicides, including Roundup, that allow farmers
to kill weeds but not their crops. While presented as less toxic and persistent compared to
traditional herbicides, there is considerable disagreement over the impact of glyphosate on
the environment: studies have indicated negative impacts on biodiversity, wildlife and soil
nutrient content. 46 There are also concerns regarding human health. In 2015, WHO
announced that glyphosate was a probable carcinogen. 47
39.
In Europe, genetically engineered crop regulations exemplify the precautionary
principle. If an action or policy has a suspected risk of causing harm to the public or the
environment, in the absence of scientific consensus, the burden of proof falls on those
taking the action or policy to demonstrate that it is not harmful. In contrast, in the United
States, the biggest producer of genetically engineered crops,48 regulations have generally
followed the concept of “substantial equivalence”, whereby a novel crop or food is
compared to an existing one and if judged adequately similar, it falls under existing
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regulations.49 Considering their probable grave effects on health and the environment, there
is an urgent need for holistic regulation on the basis of the precautionary principle to
address the genetically engineered production process and other new technologies at the
global level.

III. Legal structure
A.

Human rights law
40.
The right to adequate food provides a guarantee for food that is necessary to achieve
an adequate standard of living. In addition to the Universal Declaration of Human Rights, it
has been codified in article 11 of the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights. The Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, in its general
comment No. 12 (1999) on the right to adequate food, substantiates the right to adequate
food, stating that it must not be construed in a narrow or restrictive sense, and declaring that
adequacy denotes not just quantity but also quality. The Committee further considers that
the right implies food that is free from adverse substances, and asserts that States must
implement food safety requirements and protective measures to ensure that food is safe and
qualitatively adequate. Under even the narrowest interpretation of article 11 and general
comment No. 12, food that is contaminated by pesticides cannot be considered as adequate
food.
41.
In its general comment, the Committee furthermore asserts that sustainability is
intrinsically linked to the notion of adequate food, implying that food must be accessible for
both present and future generations. As outlined in the present report, pesticides are
responsible for biodiversity loss and water and soil contamination and for negatively
affecting the productivity of croplands, thereby threatening future food production.
42.
The right to adequate food embraces the notion that its realization must not interfere
with the enjoyment of other human rights. Therefore, arguments suggesting that pesticides
are needed to safeguard the right to food and food security clash with the right to health, in
view of the myriad negative health impacts associated with certain pesticide practices.
43.
Indeed, article 12 of the International Covenant provides a right to the highest
attainable level of health and obligates States to take measures to improve all aspects of
environmental and industrial hygiene. In its general comment No. 14 (2000) on the right to
the highest attainable standard of health, the Committee embraces the notion that the right
extends to the underlying determinants of health, such as safe food, potable water, safe and
healthy working conditions and a healthy environment. It also notes that the obligation to
improve industrial and environmental hygiene essentially entails the right to a healthy
workplace, including the prevention and reduction of exposure to harmful substances, and
the minimization of the causes of health hazards inherent in the workplace. With regard to
pesticide exposure, human rights law underlines the obligation on States to ensure that
people live and work in safe and healthy environments and have access to safe and clean
food and water. As such, exposure to pesticides, whether at work, as a bystander or via
residue found on food or in water, would violate a person’s right to the highest attainable
level of health.
44.
Moreover, articles 11 and 12 of the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women address women’s right to protection of health and safety,
49
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including the safeguarding of the function of reproduction, and call for special protections
to be accorded to mothers before and after childbirth. The Committee on the Elimination of
Discrimination against Women also calls on States to take appropriate measures to provide
special protection to women during pregnancy. Such obligations clearly extend to
minimizing the risks of maternal exposure to pesticides.
45.
The Convention on the Rights of the Child also includes specific provisions to
protect children from environmental contaminants and supports childhood development.
Article 6 highlights the obligation of Governments, to the maximum extent possible, to
ensure that children survive and develop in a healthy manner.
46.
Appropriately, article 24 (2) (c) of the Convention makes the explicit link between
food, water and the right to the highest attainable standard of health. States must combat
disease and malnutrition through the provision of adequate, nutritious foods and clean
drinking water, taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution.
In articles 24 (4) and 32 (1), the Convention also calls for international cooperation to help
developing countries achieve this, and requires States to protect children from work that
may be hazardous to their health or physical or mental development, such as work where
they use or may otherwise be exposed to hazardous pesticides. It is clear that ensuring
protection from pesticides falls within the parameters of the Convention.
47.
Furthermore, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the International Convention on
the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and other international
human rights instruments all contain provisions that require States to provide adequate
protection, information and remedies in the context of pesticide use.
48.
While international human rights laws provide substantive protections against
excessive and unsafe pesticide practices, implementation and enforcement remain major
challenges. Most commonly, a human right that contemplates the negative effects of
pesticides is implicit in the right to health. For example, in the African system, which does
not recognize the right to food, the African Commission on Human and Peoples’ Rights has
interpreted the right to health to require Governments to take action to prevent third parties
from destroying or contaminating food sources. 50
49.
The Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights provides individuals with a grievance mechanism at the international level
to claim violations of any of the rights set forth in the Covenant and to submit complaints to
the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights.
50.
Certain voluntary guidelines and recommendations are also relevant in the context of
human rights and pesticides. The Voluntary Guidelines to Support the Progressive
Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security, which
provide non-binding guidance for States on operationalizing the right to adequate food,
promote State action in the realm of food safety and consumer protection. For example,
guideline 9 calls for States to develop food safety standards on pesticide residues. Guideline
4 advocates that States should ensure adequate protection for consumers against unsafe
food and encourages the development of corporate social responsibility policies for
businesses.
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51.
Businesses, whose decisions “can profoundly affect the dignity and rights of
individuals and communities”, 51 also have human rights responsibilities. Yet the Statecentric nature of the human rights regime largely fails to account for the considerable role
that the business sector plays in the violation of human rights. The inability of the regime to
address non-State actors is particularly problematic given that the pesticide industry is
dominated by a few transnational corporations that wield extraordinary power over global
agrochemical research, legislative initiatives and regulatory agendas.
52.
The responsibility of corporations is specified in the Guiding Principles on Business
and Human Rights. In addition to setting out States’ existing obligations to protect against
business-related human rights abuse and ensure access to remedy for victims, the Guiding
Principles specify the independent responsibility of businesses to respect human rights, that
is to avoid and address adverse human rights impacts linked to their operations. While
businesses are not directly bound by international human rights treaties, the Guiding
Principles provide a broadly agreed normative basis to assess corporate activity.
53.
Given the severe, negative impact of the use of hazardous pesticides on people and
the planet, an international legally binding instrument to regulate, in international human
rights law, the activities of transnational corporations would be important to strengthen the
international accountability framework.

B.

International environmental law
54.
International environmental treaties have delivered limited success in enabling a
transition away from hazardous pesticides in favour of safer alternatives. A good example
of a global treaty that reduces the use of a hazardous pesticide is the phase-out and control
of methyl bromide under the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. The Protocol
enabled an assessment of ongoing uses of methyl bromide, identification of viable
alternatives and a schedule for orderly transition to such alternatives.
55.
In addition, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants provides for
global prohibitions and restrictions for a certain set of hazardous pesticides. However,
while the treaty has expanded from banning or restricting the use of an initial set of 12
largely obsolete industrial chemicals and pesticides, its coverage is still limited and many
highly hazardous pesticides do not fall within its scope.
56.
Two other treaties cover a broader scope of hazardous pesticides, but only for
specific international activities. The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent
Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade enables
information sharing between States on the export and import of certain hazardous
pesticides, while the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal regulates the international trade of hazardous
pesticides as waste.
57.
A major defect in the international regime for hazardous pesticides is the lack of an
effective framework to regulate different types of hazardous pesticides throughout their life
cycle. A toxic pesticide is only regulated if it meets the narrow criteria of the Stockholm
Convention or the Montreal Protocol, which the vast majority of hazardous pesticides do
not. Thus, hundreds of hazardous pesticides are not eligible for regulation under existing
treaties to control critical stages of their life cycle. Another shortcoming of the Rotterdam
51
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Convention is its consensus-based decision-making process, allowing one country to
obstruct the listing of hazardous pesticides, such as paraquat. States have also delayed
listing of hazardous pesticides under the Stockholm Convention, and they have the ability
to accept or reject a global “ban” through opt-in and opt-out provisions.
Other relevant conventions
58.
Although the Convention on Biological Diversity does not explicitly mention
pesticides, it is still highly relevant in view of the negative impacts of pesticides on
biodiversity. Article 6 of the Convention requires parties to create a national strategy for the
conservation of biodiversity, promotes sustainable development and recognizes the need for
food security. National legislation for the protection of biodiversity is increasingly being
used in efforts to restrict the use of hazardous pesticides. For example, in the United States,
several lawsuits are being brought under the Endangered Species Act to protect the loss of
biodiversity from pesticides.52
59.
The Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in DecisionMaking and Access to Justice in Environmental Matters is also relevant to the regulation of
pesticides and derives many of its core obligations from human rights law. Article 1 sets
out detailed obligations with respect to the matters covered by the Convention.
60.
The Aarhus Convention has recently been invoked concerning confidentiality of
information regarding glyphosate. In a recent case brought by non-governmental
organizations to the European Court of Justice, 53 the Court ruled that health and safety
information about the pesticide must be made available to the public. The case stems from
the European Commission’s refusal to grant access to such information (see A/HRC/30/40,
paras. 46-47). The ruling further demonstrates the international consensus that health and
safety information about pesticides and other hazardous substances should never be
confidential.

C.

International code of conduct and non-binding practices
61.
The International Code of Conduct on Pesticide Management, established by WHO
and FAO, is a voluntary framework that guides Governments, the private sector, civil
society and other stakeholders on best practices in managing pesticides throughout their life
cycle, particularly where there is inadequate or no national legislation to regulate pesticide
management.54 In 2013, the Code was updated to focus on the health and environmental
impacts of pesticides to support healthy ecosystems and sustainable agricultural practices. It
also emphasizes minimizing the use of pesticides, calls on countries to identify and, if
necessary, remove highly hazardous pesticides and gives attention to vulnerable groups.
62.
While several major pesticide companies have pledged to adhere to the Code
through their membership of Croplife International, which states on its website that
“leading companies of the plant science industry have agreed to abide by provisions in the
latest revision to the Code”,55 civil society groups have recently made grave allegations
regarding breaches of the Code by the pesticide industry. For example, a monitoring report
52
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submitted by several non-governmental organizations to the FAO Panel of Experts on
Pesticide Management alleges that Bayer CropScience and Syngenta are involved in the
manufacturing, distribution and sale of highly hazardous pesticides in violation of the Code.
According to the report, in 2014, in Punjab, India, the companies failed to adequately
inform farmers about the dangers of their pesticides or the necessary safety measures.56
63.
Another non-binding policy framework is the Strategic Approach to International
Chemicals Management, adopted by the International Conference on Chemicals
Management, held in Dubai in 2006. The Dubai Declaration, which is part of the Strategic
Approach, explicitly states the commitment to respect human rights. The International
Conference also adopted a resolution in 2015 to encourage the use of alternatives to highly
hazardous pesticides without, however, any specificity or obligation to phase them out any
time in the future.57
64.
The Responsible Care Global Charter is also a voluntary initiative of the chemical
industry that major agrochemical companies, but not all, have signed. 58
65.
Conventions of the International Labour Organization on the protection of
agricultural workers also provide some safeguards against dangerous pesticides. For
example, article 12 of the Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184) is
dedicated to the sound management of chemicals, while article 13 imposes regulatory
obligations with regard to preventive and protective measures for the use of chemicals.
66.
All major pesticide companies are members of the United Nations Global Compact,
reporting yearly to the United Nations through the Global Reporting Initiative. While it is
somewhat encouraging that they are willing to join corporate social responsibility schemes,
such arrangements lack any enforcement or accountability measures and allow companies
substantial freedom in choosing what they wish to adhere to.
67.
Overall, while some of these initiatives have had some impact, the voluntary nature
of soft law instruments clearly limits their effectiveness.
68.
Meanwhile, the activities of certain non-governmental organizations have made a
significant impact on recent policies. Pesticide Action Network International, for example,
has developed a list of highly hazardous pesticides based on its own definition, which has
been useful in advocacy efforts. 59 A recent civil society initiative, the International
Monsanto Tribunal, held in The Hague in October 2016, dealt with human rights violations
stemming from widely used hazardous pesticides. Eminent judges heard testimonies from
victims and will deliver an opinion, following procedures similar to those at the
International Court of Justice. 60 While these efforts are helpful to publicize the problem and
help to develop laws in the future, they cannot provide remedy to victims.
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IV. Challenges of the current pesticides regime
A.

Divergent levels of protection at the national level
69.
For the preparation of the present report, some Governments provided information
on laws to regulate pesticide use and on authorization and testing requirements prior to
registration as well as inspection and monitoring practices, including random sampling of
agricultural products for residue levels and farm inspections. Training and awarenessraising initiatives for the general public, farmers, distributors and schoolchildren were also
shared, as well as precautionary measures and labelling requirements. Finally, integrated
pest management strategies and examples of practices promoting organic farming were
provided.61
70.
Countries have established significant national laws and practices in an effort to
reduce pesticide harm; however, policies and levels of protection vary significantly. For
instance, there are often serious shortcomings in national registration processes prior to the
sale of pesticide products. It is very difficult to assess the risk of pesticides submitted for
registration, particularly as toxicity studies often do not analyse the many chronic healthrelated effects. Further, reviews may not take place frequently enough and regulatory
authorities may be under strong pressure from the industry to prevent or reverse bans on
hazardous pesticides. Without standardized, stringent regulations on the production, sale
and acceptable levels of pesticide use, the burden of the negative effects of pesticides is felt
by agricultural workers, children, the poor and other vulnerable communities, especially in
countries that have weaker regulatory and enforcement systems.
71.
Many developing countries have shifted their agricultural policies from traditional
food production for local consumption to export-oriented cash crops. Under strong pressure
to maximize yields, farmers have become increasingly reliant on chemical pesticides. Yet
the steep rise in the use of pesticides has not always been accompanied by necessary
safeguards to control their application. Approximately 25 per cent of developing countries
lack effective laws on distribution and use, while about 80 per cent lack sufficient resources
to enforce existing pesticide-related laws.62
72.
Most countries maintain a threshold maximum residue level, indicating the highest
level of pesticide considered to be safe for consumption. Monitoring those levels can help
protect consumers and incentivize farmers to minimize the use of pesticides. However,
capacity for inspection is often lacking, or adequate systems are not in place to measure or
enforce maximum residue levels. Moreover, as maximum residue levels are not uniform,
food products banned in one country may still be permitted entry in countries that allow
higher levels. Similarly, while foods produced locally containing high pesticide residue
levels may not be permitted for export owing to stricter regulations abroad, they may still
be sold domestically.
73.
Lack of harmonized standards also results in more toxic, and even banned,
pesticides being used extensively in developing countries because they are cheaper
alternatives. In many cases, highly hazardous pesticides that are not or no longer permitted
for use in industrialized countries are exported to developing countries. Some pesticide
companies fail to register or reregister products intended for export to developing countries,
or increase exports of products that have been banned or restricted to use up existing stocks,

61
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fully aware that they would not be authorized for sale in the country where the company is
based. 63 To subject individuals of other nations to toxins known to cause major health
damage or fatality is a clear human rights violation.
74.
Finally, international trade deals threaten to lower standards of protection from toxic
pesticides while increasing the risk of harm to the environment and to citizens. The
European Parliament has expressed concern that regulatory convergence through the
Transatlantic Trade and Investment Partnership risks aligning common standards at the
lowest common denominator. The Parliament further contends that the pesticides industry
consistently considers protective regulations as “trade irritants” that obstruct trade.64

B.

Other challenges
75.
In addition to the legal gaps and dual standards noted above, there are other
challenges derived from excessive or inaccurate use of pesticides, accidents, and
dissemination of misinformation and misconceptions by producers.
Personal protective equipment and labels
76.
Pesticide companies and Governments often argue that exposure risk to pesticides is
generally low if personal protective equipment is properly used. Yet in reality, compliance
with recommended personal protective equipment practices is generally low, for a number
of reasons.
77.
Personal protective equipment may be unsuitable for local working conditions, for
example extreme heat and humidity, steep terrain and thick vegetation. Other factors may
include pressure to work as fast as possible, lack of training on the health risks of exposure
or trainings conducted in non-native languages, coupled with high turnover of workers.
78.
Warning labels on pesticides may also be ineffective owing to the small size of print
used on container labels, failure to translate instructions into local languages and low
literacy rates among pesticide users. While pictograms and other creative labelling tactics
may try to address some of these problems, without training, agricultural workers may still
have difficulty deciphering colour codes or warning symbols.
79.
The repackaging of pesticides into smaller amounts for retail is also of grave
concern. Pesticides are often transferred from labelled containers that meet safety standards
into unlabelled, mislabelled or inappropriate containers, such as old water bottles, to be sold
alongside foodstuffs.
80.
The industry frequently uses the term “intentional misuse” to shift the blame onto
the user for the avoidable impacts of hazardous pesticides. Yet clearly, the responsibility for
protecting users and others throughout the pesticide life cycle and throughout the retail
chain lies with the pesticide manufacturer. This is reflected, for example, in the Guiding
Principles on Business and Human Rights on “business relationships”, which set a
precedent by requiring businesses to have producer responsibility for certain products even
63

64

For example, paraquat has been banned in Switzerland and Europe for years. However, Syngenta,
based in Switzerland, continues to distribute the product overseas. In the United States, the
Environmental Protection Agency restricts but does not prohibit the export of unapproved or
unregistered pesticides to third countries. See Paulo Prada, “Paraquat: a controversial chemical’s
second act”, Reuters, 2 April 2015.
Erica Smith, David Azoulay and Baskut Tuncak, Lowest Common Denominator: How the Proposed
EU-US Trade Deal Threatens to Lower Standards of Protection from Toxic Pesticides (Centre for
International Environmental Law, 2015), pp. 2-3.
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after they are sold. It is imperative that such responsibility be extended to pesticide
producers.
Managing the complete life cycle of pesticide impacts
81.
From the production of pesticides to their disposal, the impacts of pesticides go
beyond their application to crops and exposure through food and water.
82.
One of the most catastrophic incidents involving pesticides occurred in 1984 in
Bhopal, India, where approximately 45 tons of methyl isocyanate gas leaked from a Union
Carbide plant as a result of negligence, immediately killing thousands of people and
resulting in serious health issues and premature deaths for tens of thousands living in the
vicinity. Epidemiological studies conducted soon after the accident showed significant
increases in pregnancy loss, infant mortality, decreased fetal weight, chromosomal
abnormalities, impaired associate learning and respiratory illnesses. 65
83.
The tragedy led to the worldwide development of major reforms, including the
above-mentioned Responsible Care initiative. Such initiatives, however, have not
succeeded in halting continued disasters related to the manufacture of pesticides worldwide.
84.
Pesticide waste is also a major challenge. There are thousands of tonnes of obsolete
pesticides around the world, some of which are nearly 30 years old, presenting a major
health hazard, particularly in developing countries. 66 Existing data indicate that more than
20 per cent of obsolete pesticide stockpiles consist of persistent organic pollutants, which
are highly toxic and made up of organic compounds that are resistant to environmental
degradation.
85.
Unused pesticides may accumulate and deteriorate for a variety of reasons. For
example, purchased or donated pesticides may be unsuitable to local conditions or
quantities received may exceed demand. This can occur because of pressure from
agrochemical industries and corruption, leading to more pesticides being procured than
needed. Also, when pesticides are banned, managing existing stocks is a problem.
According to FAO, “good practice requires regulatory authorities to allow a phase-out
period when products are banned or restricted so that existing stocks can be used up before
the restriction is fully applied”.67 This is, of course, a highly problematic suggestion.
Pivotal role of the private sector
86.
The oligopoly of the chemical industry has enormous power. Recent mergers have
resulted in just three powerful corporations: Monsanto and Bayer, Dow and Dupont, and
Syngenta and ChemChina. They control more than 65 per cent of global pesticide sales.
Serious conflicts of interest issues arise, as they also control almost 61 per cent of
commercial seed sales. The pesticide industry’s efforts to influence policymakers and
regulators have obstructed reforms and paralysed global pesticide restrictions globally.
When challenged, justifications for lobbying efforts include claims that companies comply
with their own codes of conduct, or that they follow local laws. 68
87.
Companies often contest scientific evidence of the hazards related to their products,
with some even standing accused of deliberately manufacturing evidence to infuse
scientific uncertainty and delay restrictions. There are also serious claims of scientists being
65
66
67
68
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“bought” to restate industry talking points. Other egregious practices include infiltrating
federal regulatory agencies via the “revolving door”, with employees shifting between
regulatory agencies and the pesticide industry. Pesticide manufacturers also cultivate
strategic “public-private” partnerships that call into question their culpability or help bolster
the companies’ credibility. Companies also consistently donate to educational institutions
that conduct research on pesticides, and such institutions are becoming dependent on
industry owing to shrinking public funding.
88.
Industry has also sought to dissuade Governments from restricting pesticide use to
save pollinators. In Europe, a campaign was mounted preceding the decision by the
European Union in 2013 to ban neonicotinoids. The chemical industry, allegedly with
support from the Government of the United Kingdom, publicly contested findings of the
European Food Safety Authority about the unacceptable risk of neonicotinoids to bees.
Syngenta reportedly even threatened to sue individual European Union officials involved in
publishing the Authority’s report.69 Bayer and Syngenta are still refusing to disclose their
own studies that demonstrated the harmful effects of their pesticides on honeybees at high
doses.70
89.
Scientists who uncover health and environmental risks to the detriment of corporate
interests may face grave threats to their reputations, and even to themselves. One of the
most prominent examples are the actions of Novartis (later Syngenta), producer of atrazine,
which engaged in a campaign to discredit scientists whose studies suggested adverse health
and environmental impacts of this pesticide. 71 Despite their efforts, subsequent research by
scientists largely validated the original findings.72 In 2012, Syngenta settled a class action
lawsuit brought by 20 water utility companies, paying $105 million to cover the costs of
atrazine removal from affected water supplies.

V. Alternative to extensive use of pesticides: agroecology
90.
Today, hazardous pesticides are in excessive use, inflicting damage on human health
and ecosystems around the world, and their use is poised to increase in the coming years.
Safer practices exist and can be developed further to minimize the impacts of such
excessive, in some cases unnecessary, use of pesticides that violate a number of human
rights. A rise in organic agricultural practices in many places illustrates that farming with
less or without any pesticides is feasible. Studies have indicated that agroecology is capable
of delivering sufficient yields to feed the entire world population and ensure that they are
adequately nourished.73
91.
The assertion promoted by the agrochemical industry that pesticides are necessary to
achieve food security is not only inaccurate, but dangerously misleading. In principle, there
is adequate food to feed the world; inequitable production and distribution systems present
major blockages that prevent those in need from accessing it. Ironically, many of those who
are food insecure are in fact subsistence farmers engaged in agricultural work, particularly
in lower-income countries.
69

70

71
72

73

Damian Carrington, “Insecticide firms in secret bid to stop ban that could save bees”, Guardian, 27
April 2013.
See https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/pesticide-manufacturers-own-testsreveal-serious-harm-to-honeybees/.
Rachel Aviv, “A valuable reputation”, The New Yorker, 10 February 2014.
Thomas O. McGarity and Wendy Elizabeth Wagner, Bending Science: How Special Interests Corrupt
Public Health Research (Harvard University Press, 2012).
International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development,
Agriculture at a Crossroads.
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92.
Agroecology, considered by many as the foundation of sustainable agriculture,
replaces chemicals with biology. It is the integrative study of the ecology of the entire food
system, encompassing ecological, economic and social dimensions. 74 It promotes
agricultural practices that are adapted to local environments and stimulate beneficial
biological interactions between different plants and species to build long-term fertility and
soil health.75
93.
The amount of pesticides needed to protect crops depends on the robustness of the
farming system. If crops are cultivated in unsuitable locations, they tend to be more
susceptible to pests and diseases. Over the past decades, diversity in farming systems has
been greatly reduced in terms of crops and varieties grown in natural habitats. The result is
a loss of ecosystem services like natural pest control through predators and a loss of soil
fertility. Rather than encouraging resistance, crop breeding in industrial agriculture has
focused on high-yielding varieties that respond well to chemical inputs but that are more
susceptible to pests and diseases. As most seed companies are now owned by agrochemical
companies, there is limited interest in developing robust varieties. In order to succeed with
pesticide reduction, it is essential to reintroduce diversity into agriculture and move away
from monocultures of single varieties.76
94.
In ecological farming, crops are protected from pest damage by enhancing
biodiversity and encouraging the presence of natural enemies of pests. Examples include
developing habitats around farms to support natural enemies and other beneficial wildlife or
applying functional agrobiodiversity, using scientific strategies to increase natural enemy
populations. Crop rotation and usage of cover crops also help protect the soil from various
pathogens, suppress weeds and increase organic content, while more resistant crop varieties
can help prevent plant disease.77
95.
Agroecological farming can help secure livelihoods for smallholder farmers and
those living in poverty, including women, because there is no heavy reliance on expensive
external inputs. If properly managed, biodiversity and efficient use of resources can enable
smallholder farms to be more productive per hectare than large industrial farms
(A/HRC/16/49).
Measuring success
96.
Despite their widespread use, chemical pesticides have not achieved reduction in
crop losses in the last 40 years.78 This has been attributed to their indiscriminate and nonselective use, killing not only pests but also their natural enemies and insect pollinators.
Efficacy of chemical pesticides is also greatly reduced owing to pesticide resistance over
time.
97.
Such resistance is particularly likely and rapid in monoculture of genetically
engineered crops. As a result, genetically engineered crops may create a cycle of
entrapment for farmers, with herbicide-tolerant crops eventually requiring more herbicides
to fight pest resistance. Farmers using genetically engineered seed are obliged to buy the
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pesticides that go along with it, benefiting the pesticide industry without considering the
economic burden on famers or the cost to the environment. 79 Farmers’ right to assess
technologies such as genetically engineered crops and weigh these in the light of other
possible alternatives has also been ignored under the assumptions of conventional
economics.80 Indeed some argue that the development of alternatives has been undermined
by the emphasis on investment in genetically engineered technologies. 81
98.
Replacing highly hazardous pesticides with less hazardous pesticides is necessary
and overdue but not a sustainable solution, as many pesticides initially considered relatively
“benign” are later found to pose very serious health and environmental risks.
99.
Measuring the success of agroecology in comparison with industrial agricultural
systems requires further research. Studies using short time frames and focusing on
individual crop yields underestimate the potential long-term productivity of agroecological
systems. Comparative studies are increasingly showing that diversified systems are
advantageous and even more profitable when looking at total outputs, rather than specific
crop yields. Aiming to build balanced and sustainable agroecosystems, agroecology is more
likely to produce constant yields in the longer term owing to their greater ability to
withstand climate variations and naturally resist pests.82
100. Success must be calculated in terms other than economic profitability, and take into
consideration the costs of pesticides on human health, the economy and the environment.
Agroecology prevents direct exposure to toxic pesticides and helps improve air, soil,
surface water and groundwater quality. 83 Less energy intensive, agroecology can also help
mitigate the effects of climate change by reducing emissions of greenhouse gasses and by
providing carbon sinks.

VI. Conclusions and recommendations
A.

Conclusions
101. While the present report has illustrated that there is no shortage of
international and national legislation, as well as non-binding guidelines, such
instruments are failing to protect humans and the environment from hazardous
pesticides. These instruments suffer from implementation, enforcement and coverage
gaps, and generally fail to effectively apply the precautionary principle or
meaningfully alter many business practices. Existing instruments are particularly
ineffective in addressing the cross-border nature of the global pesticide market, as
proven by the widespread and often legally permitted practices of exporting banned
highly hazardous pesticides to third countries. These gaps and inadequacies should be
confronted on the basis of human rights mechanisms.
102. International human rights law sets forth comprehensive State obligations to
respect, protect and fulfil human rights. In particular, the rights to adequate food and
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to health provide clear protections for all people against excessive or inappropriate
use of pesticides. Taking a human rights approach to pesticides guarantees the
principles of universality and non-discrimination, under which human rights are
guaranteed for all persons, including vulnerable groups, who disproportionately feel
the burden of hazardous pesticides.
103. Implementing the right to adequate food and health requires proactive
measures to eliminate harmful pesticides. Corporations have the responsibility to
ensure that the chemicals they produce and sell do not pose threats to these rights.
There continues to be a general lack of awareness of the dangers posed by certain
pesticides, a condition exacerbated by industry efforts to downplay the harm being
done as well as complacent Governments that often make misleading assertions that
existing legislation and regulatory frameworks provide sufficient protection.
104. While efforts to ban and appropriately regulate the use of pesticides are a
necessary step in the right direction, the most effective, long-term method to reduce
exposure to these toxic chemicals is to move away from industrial agriculture.
105. In the words of the Director-General of FAO, we have reached a turning point
in agriculture. Today’s dominant agricultural model is highly problematic, not only
because of damage inflicted by pesticides, but also their effects on climate change, loss
of biodiversity and inability to ensure food sovereignty. These issues are intimately
interlinked and must be addressed together to ensure that the right to food is achieved
to its full potential. Efforts to tackle hazardous pesticides will only be successful if they
address the ecological, economic and social factors that are embedded in agricultural
policies, as articulated in the Sustainable Development Goals. Political will is needed
to re-evaluate and challenge the vested interests, incentives and power relations that
keep industrial agrochemical-dependent farming in place. 84 Agricultural policies,
trade systems and corporate influence over public policy must all be challenged if we
are to move away from pesticide-reliant industrial food systems.

B.

Recommendations
106. The international community must work on a comprehensive, binding treaty to
regulate hazardous pesticides throughout their life cycle, taking into account human
rights principles. Such an instrument should:
(a)
Aim to remove existing double standards among countries that are
particularly detrimental to countries with weaker regulatory systems;
(b)
Generate policies to reduce pesticide use worldwide and develop a
framework for the banning and phasing-out of highly hazardous pesticides;

107.

(c)

Promote agroecology;

(d)

Place strict liability on pesticide producers.

States should:

(a)
Develop comprehensive national action plans that include incentives to
support alternatives to hazardous pesticides, as well as initiate binding and
measurable reduction targets with time limits;

84
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(b)
Establish systems to enable various national agencies responsible for
agriculture, public health and the environment to cooperate efficiently to address the
adverse impact of pesticides and to mitigate risks related to their misuse and overuse;
(c)
Establish impartial and independent risk-assessment and registration
processes for pesticides, with full disclosure requirements from the producer. Such
processes must be based on the precautionary principle, taking into account the
hazardous effects of pesticide products on human health and the environment;
(d)
Consider non-chemical alternatives first, and only allow chemicals to be
registered where need can be demonstrated;
(e)
Enact safety measures to ensure adequate protections for pregnant
women, children and other groups who are particularly susceptible to pesticide
exposure;
(f)
Fund comprehensive scientific studies on the potential health effects of
pesticides, including exposure to a mixture of chemicals as well as multiple exposures
over time;
(g)
Guarantee rigorous and regular analysis of food and beverages to
determine levels of hazardous residues, including in infant formula and follow-on
foods, and make such information accessible to the public;
(h)
Closely monitor agricultural pesticide use and storage to minimize risks
and ensure that only those with the requisite training are permitted to apply such
products, and that they do so according to instructions and using appropriate
protective equipment;
(i)
Create buffer zones around plantations and farms until pesticides are
phased out, to reduce pesticide exposure risk;
(j)
Organize training programmes for farmers to raise awareness of the
harmful effects of hazardous pesticides and of alternative methods;
(k)
Take necessary measures to safeguard the public’s right to information,
including enforcing requirements to indicate the type of pesticides used and level of
residues on the labels of food and drink products;
(l)
Regulate corporations to respect human rights and avoid environmental
damage during the entire life cycle of pesticides;
(m) Impose penalties on companies that fabricate evidence and disseminate
misinformation on the health and environmental risks of their products;
(n)
Monitor corporations to ensure that labelling, safety precautions and
training standards are respected;
(o)
Encourage farmers to adopt agroecological practices to enhance
biodiversity and naturally suppress pests, and to adopt measures such as crop
rotation, soil fertility management and crop selection appropriate for local conditions;
(p)
Provide incentives for organically produced food through subsidies and
financial and technical assistance, as well as by using public procurement;
(q)
Encourage the
management approaches;

pesticide

industry

to

develop

alternative

pest

(r)
Eliminate pesticide subsidies and instead initiate pesticide taxes, import
tariffs and pesticide-use fees.
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108. Civil society should inform the general public about adverse impact of
pesticides on human health and environmental damage, as well as organizing training
programmes on agroecology.
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Dossiê

Alimentos com agrotóxicos
Entre 11 e 13 de setembro, fomos a duas capitais, Brasília e São Paulo, para adquirir
alimentos e testar 12 itens comuns na dieta do brasileiro, que foram obtidos entre centrais de
abastecimento (CEASA-DF e CEAGESP), zona cerealista e outros estabelecimentos.
Infelizmente os resultados não são diferentes de testes anteriores feitos pelo Greenpeace e da
realidade mostrada no monitoramento da agência do governo. 60% dos alimentos testados
apresentaram algum tipo de resíduo de pesticida (incluindo, novamente, o tradicional arroz com
feijão). 36% estava fora da conformidade com a legislação, isto é, houve casos de resíduos de
agrotóxicos já proibidos no Brasil, casos de agrotóxicos não permitidos para determinadas
culturas e casos em que foram encontrados limites acima dos máximos estipulados por lei1.
Em outubro do ano passado, aproveitando as eleições municipais, o Greenpeace já tinha
realizado um teste toxicológico e divulgado os altos níveis de resíduos de agrotóxicos
encontrados em alimentos que iam para a merenda escolar do Rio de Janeiro. Na ocasião, 60%
das amostras apresentaram resíduos de pesticidas. Resultado não muito diferente daquele
encontrado pelo monitoramento da ANVISA, o PARA (Programa de Análise de Resíduos em
Alimentos). A agência revelou que nas amostras coletadas entre 2013 e 2015, 19,7% estavam
em situação irregular e 42% das amostras não continham resíduos, ou seja, 58% continham
algum tipo de resíduo de agrotóxicos. Agora, os novos testes, mostram mais uma vez este grave
problema.
Apesar deste cenário já muito ruim, parlamentares ruralistas tentam empurrar para a
sociedade a liberação de agrotóxicos ainda mais perigosos, facilitando também seu registro e
utilização. Em uma intensa ofensiva, conduzem na câmara um projeto de Lei2 que causará total
desmonte na atual lei de agrotóxicos, e planejam acelerar esse conteúdo por meio da publicação
de uma Medida Provisória (já noticiada) que pode determinar de forma rápida e arbitrária o
aumento do uso de pesticidas muito perigosos para a saúde no país. Lembrando que o Brasil já
é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, incluindo produtos já proibidos em
outros países3.

i.e. acima do LMR – Limite Máximo de Resíduo, estabelecido pela agência reguladora, ANVISA>
PL 6299/2002, de autoria do Ministro Blairo Maggi
No presente teste, dos 23 agrotóxicos encontrados (excluido o metamidofós), dez (acefato,
amicarbazona, carbendazim, ciflutrina, cipermetrina, famoxadona, fenopropatrina, imazalil, procimidona e
procloraz) estão proibidos em pelo menos uma dessas 4 agencias: Australia, canadá, EUA e Europa.
Proibidos na Europa – acefato, amicarbazona, carbendazim, ciflutrina, fenopropatrina, procimidona.
Proibidos na Europa, Canadá e EUA – procimidona. Proibidos nos EUA – cipermetrina, epoxiconazol,
procimidona e procloraz. Proibidos no Canadá – amicarbazona, epoxiconazol, imazalil, procimidona,
procloraz. Proibidos na Australia – famoxadona, fenpropatrina
1
2
3

“A sociedade não quer mais veneno no seu prato 4, e é preciso barrar esta medida
provisória antes que seja tarde. O governo não pode trocar votos e apoio no congresso pela
saúde de nossas crianças e da nossa sociedade. Existe um caminho e é para ele que temos que
começar a rumar urgentemente!”, alerta Marina Lacôrte, especialista em Agricultura e
Alimentação do Greenpeace.
Veja abaixo um resumo dos principais resultados:
Testes de resíduos de agrotóxico em alimentos
●

●

●
●

●

4

Em 13 de setembro, enviamos ao laboratório 12 variedades de alimentos, sendo eles: o
arroz branco, o arroz integral, o feijão preto, o feijão carioca, o mamão formosa, o tomate,
a couve, o pimentão verde, a laranja, a banana nanica, a banana prata e o café.
Ao todo foram testados 113 kg de alimentos, que o Greenpeace adquiriu entre 11 e 13
de setembro nas capitais do Distrito Federal e de São Paulo, em centrais de
abastecimento, zona cerealista e outros estabelecimentos. Isso para continuar ilustrando
o problema da agricultura convencional e dos alimentos produzidos por este modelo
esgotado e insustentável, os quais possuem grandes chances de conter resíduos de
pesticidas independente de sua origem.
Estes 113 kg foram divididos em 50 amostras de 1 a 3 kg cada, dependendo do item
alimentar e seguindo metodologia baseada nas metodologias existentes.
Os testes foram realizados pelo Laboratório de Resíduos de Pesticidas (LRP) do Instituto
Biológico de São Paulo, ligado ao governo do Estado. O Greenpeace pode disponibilizar
certificados/laudos de cada teste, caso seja necessário.
Como em outubro de 2016, os resultados novamente apontam para uma série de
problemas:
○ Um total de 30 amostras das 50 testadas (60%) continham resíduos de
agrotóxicos;
○ Das 50 amostras, 18 (36%) continham algum tipo de irregularidade5;
■ Duas amostras de pimentão (uma de cada capital) apresentaram sete
tipos de resíduos, incluindo agrotóxicos proibidos para esse alimento,
como o acefato, amicarbazona e metamidofos6;

Ver resultados de uma pesquisa realizada em 2016 a respeito (IBOPE), localizada ao final deste
documento
5
Entre: quantidades acima do permitido por Lei (acima do LMR); pesticidas não permitidos para aquela
cultura específica e pesticidas que já foram proibidos de uso no Brasil.
6
O metamidofós é um pesticida proibido para todas as culturas desde 2012. No entanto, ele pode ser um
resíduo (metabólito), do acefato. Considerando que o acefato esteve também presente na mesma
amostra, não há como afirmar se foi aplicado de fato ou se é um derivado do acefato.

■

■

■
■

A presença de mais de um agrotóxico foi observada em 17 amostras e
agrega uma preocupação a mais para a saúde das pessoas por conta do
chamado “efeito coquetel”, ou seja, a possibilidade de interação entre os
produtos gerando efeitos que não são investigados pelas autoridades
durante o registro.
Três (das quatro) amostras de mamão apresentaram quatro tipos
diferentes de resíduos. Uma delas apresentou um pesticida não permitido
para o mamão, a famoxadona, e um outro resíduo em níveis muito acima
(nove vezes) do permitido, o difenoconazol. Outras duas apresentaram
um pesticida que foi proibido para todas as culturas, o procloraz7;
No total, em 13 amostras foram encontrados agrotóxicos não permitidos
para aquela cultura específica.
Em 3 amostras foram encontrados agrotóxicos acima do Limite Máximo de
Resíduos permitido (LMR);

Metodologia dos testes
O Greenpeace testou ao todo 113 kg de alimentos adquiridos em duas capitais. Esta quantidade
de alimentos gerou 50 amostras, de 1 a 3 kg cada (a depender do item alimentar e baseado em
metodologia existente da agência reguladora - ANVISA). Os alimentos in natura foram adquiridos
nas grandes centrais de abastecimento (CEASA-DF e CEAGESP), e os produtos processados
em estabelecimentos comerciais diferentes, incluindo a zona cerealista no caso de SP.
Pesquisa IBOPE de opinião dos brasileiros sobre agrotóxicos e merenda realizada em
2016
Em setembro, o Greenpeace divulgou pesquisa de opinião do IBOPE que apontava a
percepção dos brasileiros sobre agrotóxicos nos alimentos e a valorização de políticas de compra
de alimentos sem agrotóxicos. Os resultados completos podem ser acessados aqui, e estão
sintetizados abaixo:
●
●

7

81% dos brasileiros têm percepção de que carga de agrotóxicos aplicada nas lavouras é
“alta” ou “muito alta”;
82% dos brasileiros creem ser “muito importante” um político apresentar propostas para
merenda escolar sem agrotóxicos na rede pública de ensino;

Ver monografia excluída ANVISA (apesar de ainda estar autorizada, não foi oferecido um tempo de
phase out para o pesticida que ficou proibido de ser aplicado imediatamente após sua proibição:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/117782/Monografia%2BP27%2B%2BProcloraz%2B%2528
mantida%2Bat%25C3%25A9%2B31%2B12%2B2017%2Bapenas%2Bpara%2Bmonitoramento%2Bde%2
Bres%25C3%25ADduos%2Bem%2Balimentos%2529.pdf/f1994548-55f5-4388-bf42-24a8b2c73675

●

●

59% dos entrevistados disseram que o fato de um político ter como prioridade a
introdução de alimentos sem agrotóxicos na merenda escolar faria o entrevistado ter uma
imagem mais positiva desse político;
Em ambas as perguntas, não houve grandes contrastes entre regiões do Brasil, faixas
etárias ou de renda, gênero, raça/cor e religião;
○ Apesar disso, a qualificação de “muito importante” para propostas de merenda
escolar sem agrotóxico na rede pública é maior para quem ganha mais de cinco
salários mínimos (88%) do que para quem ganha até um salário mínimo (77%);
○ Além disso, a percepção de que o nível de agrotóxico é “alto” ou “muito alto” é
maior no interior (82%) se comparado às capitais (79%), e em cidades de até 50
mil habitantes (83%) do que em cidades com mais de 500 mil habitantes (79%);

Efeitos dos agrotóxicos
•

•

•

•

Estudos mostram que a exposição constante a essas substâncias pode estar relacionada
ao surgimento de graves problemas de saúde como cânceres, mutações genéticas,
distúrbios e problemas sobre o sistema reprodutivo, abortos, malformações,
neurotoxicidade, desregulação hormonal, efeitos sobre o sistema imunológico e outros,
com importantes repercussões sobre o perfil de morbidade e mortalidade das populações
e incalculável custo social8.
A exposição a substâncias químicas na dieta, incluindo pesticidas, pode ser crônica ou
aguda. A exposição aguda se dá pela ingestão de quantidades grandes da substância
durante um intervalo de até 24 horas, e a exposição crônica é caracterizada pela ingestão
de pequenas quantidades durante um longo período.
Enquanto algumas substâncias apresentam maior risco em relação à exposição aguda,
como algumas substâncias neurotóxicas, por exemplo, outras apresentam maior risco em
relação à exposição crônica, como as potencialmente carcinogênicas9.
Estamos expostos diariamente à resíduos de agrotóxicos durante toda uma vida e essa
realidade não é estudada a fundo. Não existe fundamentação científica que sustente que
existam níveis seguros e confiáveis da presença de agrotóxicos em alimentos para

8

REF: Linfomas (ALAVANJA et al., 2014), linfoma não Hodgkin (DE ROOS et al., 2003; WADDELL et al.,
2001) e cânceres de próstata (KOUTROS et al., 2013); MONGE et al., 2007; SOLDIN et al., 2009

GAREY; WOLFF, 1998; MENDES et al., 2014;CHEN et al., 2005; GAREY; WOLFF, 1998;HE et
al., 2004; YE et al., 2017, SUN et al., 2007 HAN et al., 2008, BIAN et al., 2004; LIFENG et al.,
2006; XIA et al., 2004, 2008, GO et al., 1999. EATON; GALLAGHER, 2010; HASHIM et al.,
2011; RUSYNIAK; NAÑAGAS, 2004.
9 http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-30052016-102950/en.php

•

•
•
•

consumo humano, até porque comemos mais de uma vez ao dia e alimentos variados, ou
seja, não existem níveis seguros de consumo10.
Especialmente no caso das exposições crônicas, é difícil estabelecer uma relação direta
entre causa e efeitos, mas não nos faltam indícios da relação entre o uso desses químicos
e doenças, reveladas em inúmeros estudos. Além disto, a ciência ainda não possui uma
resposta exata sobre o que acontece quando misturamos diversos tóxicos diferentes em
nosso organismo no longo prazo, mesmo dentro dos limites legais11.
Vale ressaltar que isso é ainda mais preocupante em relação às crianças, que estão em
plena fase de desenvolvimento.
Por estas razões, os limites máximos de segurança se tornam frágeis e questionáveis, e
não há como dizer o quão prejudicial essa ingestão pode ser no longo prazo.
Resíduos dos grupos químicos dos organosforsforados e dos piretroides, por exemplo,
foram dos mais detectados nos resultados dos pressentes testes, e trazemos aqui algumas
das informações levantadas por alguns dos especialistas em relação aos efeitos destes
grupos:
o Alguns estudos revelam potencial associação de organofosforados
com diferentes tipos de câncer em humanos12, e outros estudos
apontam para um risco elevado de ocorrência de leucemia em crianças
no caso de ter havido exposição materna e paterna a este grupo
químico e também no caso de ter havido a exposição das próprias
crianças13;
o A exposição aos piretroides e seus metabólitos está relacionada à
desregulação endócrina, isto é, podendo estar relacionado à inibição
da produção de progesterona e do hormônio folículo estimulante e ao
atraso na puberdade, entre outras disfunções hormonais. Podem ainda
causar alterações da qualidade do sêmen e indução de anormalidades

10

FIOCRUZ. Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/o-uso-seguro-de-agrotoxicos-e-um-mito
FIOCRUZ. Disponível em:
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cap_06_veneno_ou_remedio.pdf
ABRASCO, 2015. Disponível em: http://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wpcontent/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf
As ações regulatórias baseiam-se em metodologias denominadas avaliações de risco, que têm como objetivo
determinar limites de exposição, arbitrariamente considerados seguros, com os quais buscam medidas de proteção.
Como vimos, tais medidas não são tomadas, uma vez que o modelo de evidências está baseado em uma ciência
biológica que se pretende suficiente para uma questão que a transcende (por ser complexa e não linear). Dossiê
Abrasco, 2015.
11http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/comunicacao/posicionamento_do_inca_sobre_os_agrotoxicos_06_abr_15.pd
f
12

REF: Linfomas (ALAVANJA et al., 2014), linfoma não Hodgkin (DE ROOS et al., 2003; WADDELL et
al., 2001) e cânceres de próstata (KOUTROS et al., 2013);
13
MONGE et al., 2007; SOLDIN et al., 2009

•

morfológicas nos espermatozoides, com efeitos reprodutivos.14 A
exposição aos piretroides pode estar associada ainda com o aumento
de casos de tumor cerebral e à ocorrência de um tipo de leucemia
ambos em crianças.
Alguns agrotóxicos podem causar perda seletiva de neurônios, causando
diversas desordens motoras, tais como as ligadas à doença de Parkinson.15

Para saber mais, fale com a gente!
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