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Entenda por que o Brasil é o maior consumidor de
agrotóxicos do mundo
Professor diz que a lentidão do Estado em proibir o uso agrotóxicos
prejudiciais à saúde causa mortes

Mariana Lucena

 

O Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxico, embora não seja o campeão mundial de produção
agrícola. O País ainda é o principal destino de agrotóxicos barrados no exterior. Para entender por que isso
acontece, entrevistamos o pesquisador do assunto, Wanderley Pignati, doutor em Saúde Pública e professor
da Universidade Federal de Mato Grosso. Confira abaixo:

>>'EUA tentam driblar testes de transgênicos' 
>>'Proibição a transgênico tem razão política' 
 
Por que o Brasil lidera o ranking de uso de agrotóxicos? Temos mais pragas que os demais países?  
É uma somatória de razões. A mais óbvia é que somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo, de
soja principalmente. Uma outra é que nossas sementes melhoradas já são pensadas para usar agrotóxicos.
São selecionadas até um certo ponto em que, realmente, dependem destes produtos. E, para dar a
produtividade que se espera, demandam grandes quantidades. Em terceiro lugar, não temos mais pragas, mas,
por usarmos agrotóxicos há tantos anos, nossas pragas ficaram mais resistentes. É um espiral que vai
aumentando.  
 
Como outros países evitam o uso de agrotóxicos?  
Eles limitam o uso de agrotóxicos mais tóxicos. Aqui usamos agrotóxicos que foram proibidos em 1985 na
União Européia (UE), Estados Unidos e Canadá. No Brasil, estamos tentando revisar o uso de 14 tipos há
dois anos e não conseguimos, porque dependemos do parecer do Ministério da Agricultura, do Ministério do
Meio Ambiente e o parecer do próprio sindicato dos produtores.

Na UE existe uma fiscalização mais rigorosa. Aqui aplicamos dezenas de agrotóxicos por avião, coisa que é
proibida lá. Jogamos agrotóxicos por avião perto de casas, animais, gado, nascentes de rios e córregos. Outro
fator importante é a conscientização da população europeia, que cobra este tipo de cuidado do governo e dos
produtores.  
 
Agrotóxico faz mal mesmo se for usado corretamente?  

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100530/not_imp558860,0.php
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4771796Y8
http://conteudo.globoi.com/Revista/Common/0,,EMI134015-17770,00-EUA+TENTAM+DRIBLAR+TESTES+DE+TRANSGENICOS.html
http://conteudo.globoi.com/Revista/Common/0,,EMI138912-17770,00-PROIBICAO+A+TRANSGENICO+TEM+RAZAO+POLITICA.html
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Não existe uso seguro. Isso é uma fala dos produtores de agrotóxico. Por exemplo, se o trabalhador que
aplica estiver como um astronauta – isolado com todos os equipamentos de proteção (EPI), inclusive para
respirar – ele é menos prejudicado, mas não existe uma proteção 100% dos trabalhadores. E qual a proteção
ao ambiente? Isso vai sempre deixar resíduos em alimentos, contaminar rios, ar, lençóis freáticos. Que
segurança é essa?

 E se formos mais a fundo nessa discussão, veremos que é
uma contaminação intencional. Em termos jurídicos, fala-
se em crime culposo quando a pessoa não teve a intenção
de cometê-lo e doloso quando teve. Aqui não é um crime
culposo. Não é culpa do vento que mudou o agrotóxico de
direção, mas do agricultor que cometeu um ato inseguro e
intencional. Existe a intenção de poluir para atingir o alvo
dele – no caso, os insetos, as pragas. Ele aceita
conscientemente essa consequência.  
 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as
intoxicações por agrotóxicos são três milhões anuais.
Destes, 2,1 milhões de casos acontecem nos países em

desenvolvimento. Mais de 20 mil pessoas morrem no mundo, 14 mil estão nas nações do terceiro
mundo. Existe alguma razão para que essas mortes concentrem-se nestes países?  
Utiliza-se mais agrotóxico, em primeiro lugar, porque se produz mais alimentos em países em
desenvolvimento. Muitas dessas lavouras usam agrotóxicos proibidos na União Europeia, EUA e Canadá.
Ora, se são mais tóxicos e proibidos lá, naturalmente acontecerão mais mortes aqui na América Latina e na
África. E quer saber mais? Muitos desses agrotóxicos são produzidos no primeiro mundo e vendidos para o
terceiro.  
 
Como um agrotóxico provoca a morte de uma pessoa? Que outros males eles podem causar à saúde?  
Depende do agrotóxico. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, já vimos caso de trabalhador que estava no
trator com o ar condicionado ligado, jogando agrotóxico. Como o filtro de ar estava vencido, e ele não usava
máscara dentro do trator, morreu de intoxicação aguda. Alguns agrotóxicos também causam câncer,
problemas neurológicos, má formação fetal e desregulação endócrina. São extremamente prejudiciais à saúde
humana. Estão na água, no ar, na chuva.

Os defensivos agrícolas demoram de três a quatro anos para degradar e o produto é tão prejudicial quanto a
substância inicial. Um grande problema são doenças crônicas que acontecem durante anos de uso continuado
de níveis baixos de agrotóxicos. Existe hoje a determinação de um limite máximo de resíduo por alimento.
Esse limite não deveria existir, é absurdo. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente ao produtos. Sabe
como esse limite é determinado? A partir da média da sensibilidade das pessoas, são medidas arbitrárias. No
Brasil, por exemplo, um quilo de soja pode ter 10 miligramas de glicosato [princípio ativo de um agrotóxico
famoso]. Nos EUA o limite é de 5 mg, na Argentina 5 mg, mas na Europa é 0,2 mg.

Qual a punição dada ao agricultor que permite que seus funcionários ou clientes sejam intoxicados no
Brasil?  
Primeiro ele vai responder ao Ministério do Trabalho, porque será notificado como um acidente de trabalho.
Depois, podem entrar com uma ação de crime doloso [intencional] contra ele. Porque se contratou, tem que
dar toda a proteção ao trabalhador. A punição depende muito da força do Sindicato.  
 
Na sua opinião, os alimentos transgênicos são uma solução para o uso de agrotóxicos?  
Pelo contrário. Alguns transgênicos são feitos para ser mais resistentes aos agrotóxicos, por isso se usa ainda
mais, como a soja resistente ao glicosato.  
 
Quais são as lavouras que mais usam agrotóxicos no Brasil?  
Por hectare é o algodão. Logicamente não comemos algodão, mas sua semente é usada para fazer ração de
gatos e outros animais. Outras lavouras que usam muito agrotóxico são as de tomate, morango, hortaliças em
geral, soja e milho.  
 
Como se proteger? Basta lavar bem as verduras e legumes?  
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Não. O consumidor deve também consultar os dados do PARA [Programa de Análise de Resíduos de
Agrotóxicos em Alimentos] da Anvisa. Nos dados de 2009, ele descobrirá os alimentos que têm problemas e
poderá evitá-los. Mas é preciso ainda pressionar a Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente para que façam
uma vigilância mais dura.  
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http://www.anvisa.gov.br/toxicologia/residuos/index.htm

