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RESUM� 

 

 

N���� �������� ��������� � ������� ���������� �� ����������� �� �������� �������� �� ������� ��� 
������ �� ���� �� ������� �� ������ ��� ���� �������� ���������� �� ������ O ������ ��������� 
��������� ��� ������� � ������� � �� ��� ���� �� ������� �� �������� �� �������� �� ������ 
������ � �� ������� �������������� �� ��������� ������� � ��� ��� ��� � ������������ ��� ���� 
������� ��� � ��������� ��� ������� O� ������ ��������������� ��� � ���������� �� ���� 
����������� ���� � ����� ������ � �� ���� �������� ����������� ��� �� ���� ����� � �� ����� 
���� ��������� ��� � �������� ���������� ������ � �������� ������������ ����� ���������� � 
������� �� ������� ��� � ����� �� ������� ����������� � �� ����� ��� ����� ������� 
��������������� �� ��������� �������� S���� ������ �� �������� �������� ���������� � ���������� 
�� ���� ��� � ����� �� D������� ��������� ����� �� ������ ���������� �� ������� �� ��� �� 
����������� �� ������ ��������� �������� �� ����������� ������ �� ��� �� ������ �� M�������� �� 
V������� ������ ���������� ��� C����� �� C��� �� S���� ���� �������� �� ����� �������� 
������ � ����� ��� �� ���������� ���������� ����������� ������� ���� �������� � � ���� �������� 
�������������� �������� ��� ������ �� ��� ������� �� ������������ O �������� � ��������� � 
���������� ���������� ��������� � ��������� �������� ������� �� ��������� �� ������ 
��������������� ������������ �� ������ �� ���������� �������� �������� ��� � ���������� �� 
������������ ��� �������� ����������� �� ���� �������� � �� ����� ������� C��� ���������� 
����������� ���������� � ����������� �� ��������� �������� ���������� �� �������� ��������� � 
�������� ��� �������� � �� ���� ��������� O ������ ��������� ��� � ������������������� ������� 
�� ������� ������������� � �� ����������� 
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T��� ���� �������� ��� ������� ��� �� ������������� �� ������������ ���������� �� ������� ����� 
�� �� ��� ��� �� ��� ������� �� ��������� ���� ��� ������������� ��� ���� ��� ������ T�� ����� 
�������� �������� ����������� ��� ����� � ����� �� �� ��� ���������� �� ����������� ���� ��� ����� 
�������������� �� ��� �������� �������� � ����� ���� ��� ������� �� ��� ������� ���� ��� 
����������� �� ��������� T�� ������ ��� ������������� ����� ���� ��� ��� �� ���� ���������� 
������ �� ����� ������ ��� ��� �������� ����������� ��� � ���� ����� �� ��� ��� ��� �������� 
���� ���������� ��� ������� �� ���� ����������� ��� �� �� ��������� �� ������� ��� ����� ���� 
��� ����� �� ���� �� ��������� ����������� ��� ������� �� ���� �������� ��������������� �� 
������ �������� T��������� ��� ������� ����� �������� ��� ��������� �� ��� ������� ���� ��� 
����� �� ���� �� L��� �������� ��� ��������� �� ����� ��������� ��� ��� �� ���������� �� ��� 
��������� ����� ���� �������� ����� ������ �� �������� �� ��� ���� �� V������� ������� ��  
��� ������ �� ��� �������� ������ ����� ���������� �� ������ ����� ������ ��� ������ ��� ��� ���� 
�������� ����������� ��� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� ���������� ������� �� ��� ����� �� 
������� ��� �� �������������� T�� ��������� �� �� ������ ��� ��������� �� ����� ���������� ��� 
������ �������� ������� �� ���������� ������������������� ����� ���� ��� ������ ������������ 
����� ����� ����������� ����� ���� � ������ ������ �� ��� ����������� ��� ����� ������� �� 
� ����������� �� ��� ���������� ��������� �� ��������� ��������� ������ �������� ��� 
������������� ��������� ��� ���������� �� �������� ��� ��� ������������ T�� ������ ���� ��� 
������������������� ������� ������������� ������ ��� ������������ 
 
��������� S������������������ ������ C����������� P���������� P����� ������� E�����������  
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1.� INTRODUÇ�O  
 

Na sociedade moderna consumista, que coloca consumo exorbitante sobreposto a 

qualquer outro valor social, o modo de produção de alimentos em larga escala, a fim de dar 

conta das necessidades da população mundial, que está em crescente expansão, tornou 

aceitável a utilização de mecanismos capazes de garantir o máximo êxito à produtividade 

agrícola� �rincipalmente porque o agroneg�cio desempen�a papel importante na economia 

mundial, em termos de desenvolvimento econ�mico� 

�m destes mecanismos trata�se da utilização de subst�ncias químicas capazes de 

controlar pragas, doenças e plantas danin�as, assegurando máximo sucesso às safras agrícolas� 

os c�amados agrot�xicos� 

� utilização de agrot�xicos na produção agrícola moderna foi um grande avanço 

científico trazido pelo �omem, capaz de garantir uma agricultura eficiente e produtiva, fonte 

principal da ind�stria alimentícia� �ontudo, os danos causados pelo uso indiscriminado destas 

subst�ncias são imprevisíveis, tornando�as potencialmente perigosas para a sa�de �umana e 

para o meio ambiente� Não se tem certeza dos riscos que a ingestão de alimentos com resíduos 

de agrot�xicos pode trazer ao ser �umano em longo prazo� �or�m estudos �á mostram a ligação 

das subst�ncias com esterilidade, problemas no desenvolvimento do sistema nervoso, doenças 

infantis, alergias e c�ncer� �amb�m �á �á comprovação dos danos ambientais que os pesticidas 

deixam nos solos, água e demais recursos naturais� 

�abe�se que o �rasil figura no topo do ran�ing de países que mais consomem 

agrot�xicos no planeta e entre estas subst�ncias figuram algumas potencialmente 

cancerígenas, �á proibidas em outros países� 

�esta forma, verifica�se importante analisar a problemática existente no conflito de 

interesses entre a crescente demanda de produção de alimentos, impulsionada pelo consumo 

e pela busca de crescimento econ�mico, e a sustentabilidade, figurando como interessados as 

grandes multinacionais, os produtores agrícolas, a sa�de �umana e o meio ambiente sadio� 

� ob�etivo � avaliar como o �ireito pode auxiliar a sopesar os custos ambientais que 

este modelo de exploração está causando a nossa geração e as futuras, buscando evitar maior 

degradação ambiental e pre�uízos à sa�de �umana, minimizando os riscos socioambientais 

provenientes da utilização de agrot�xicos na produção agrícola moderna, o que será ob�eto de 

estudo� 

�omo ob�etivos específicos, estabeleceram�se para esta dissertação analisar as causas 

do uso indiscriminado de agrot�xico na sociedade de consumo e a legislação vigente acerca 



���

�

do controle do uso de agrot�xicos na produção agrícola brasileira, em �mbito nacional, 

estadual e municipal, bem como pesquisar sobre os danos socioambientais causados pelo uso 

de agrot�xicos, identificando quais as subst�ncias químicas mais utilizadas na produção 

agrícola do �unicípio de �acaria e que problemas essas subst�ncias trazem aos cidadãos e 

meio ambiente local� 

�retende�se, ainda, investigar se o �unicípio de �acaria possui legislação específica 

para o gerenciamento dos problemas do uso abusivo de agrot�xicos e políticas p�blicas 

direcionadas à minimização dos danos socioambientais criados pelos agrot�xicos� verificando 

medidas concretas capazes de efetivamente minimizar os danos socioambientais decorrentes 

do uso indiscriminado de agrot�xicos no �unicípio de �acaria� 

�ara tanto, o presente trabal�o vem dividido em três capítulos� 

No primeiro, procura�se contextualizar a pesquisa em suas características sociais, 

fazendo uma análise do modelo de sociedade experimentado pela contemporaneidade, que 

traz o consumo em seu eixo central, bem como suas consequências para o modelo de 

desenvolvimento agrícola vigente, que prioriza o desenvolvimento econ�mico em desfavor 

do desenvolvimento �umano e da preservação ambiental�  

No segundo capítulo, apresentam�se as possíveis motivaç�es da utilização intensa de 

agrot�xicos na produção agrícola moderna e como esta tendência se delineou no �rasil, 

fazendo uma análise da legislação vigente em relação aos agrot�xicos, em �mbito nacional, 

trazendo para estudo, ademais, as propostas atualmente em tramitação no �ongresso Nacional 

para alteração da �ei que regulamenta os agrot�xicos em �mbito federal� 

�inalmente, no terceiro capítulo delimita�se a pesquisa em relação ao �unicípio de 

�acaria, cidade localizada no nordeste do �io �rande do �ul que tem a exploração agrícola 

como principal atividade econ�mica, estando seus munícipes e sua fauna e flora 

constantemente expostos aos riscos provenientes da utilização de agrot�xicos nas culturas 

cultivadas na região, motivo pelo qual cabe uma análise acerca do papel do �ireito na 

minimização destes riscos, no que se refere à legislação e políticas p�blicas� 

� relev�ncia da pesquisa � importante, tendo em vista a necessidade de se levar em 

conta a sa�de �umana e o equilíbrio do meio ambiente no modelo de produção moderno, que 

alme�a o progresso e o desenvolvimento econ�mico sem considerar as consequências 

socioambientais que dele decorrem�  

� m�todo utilizado foi o analítico�dedutivo, atrav�s da revisão bibliográfica e da 

legislação��

�abe enfatizar que a pesquisa enquadra�se na lin�a do �rograma de ��s��raduação 
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em �ireito da �niversidade de �axias do �ul denominada �ireito �mbiental e Novos 

�ireitos� 

�or fim, importante mencionar o apoio o �nstituto �ederal de �ducação, �iência e 

�ecnologia do �io �rande do �ul � �ampus �acaria, na realização desta pesquisa, atrav�s do 

financiamento com bolsa de �estrado para qualificação da servidora� 

�  
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2.� A SOCIEDADE MODERNA E OS AGROTÓ�ICOS 

 

�tualmente, a agricultura moderna � baseada eminentemente na utilização de 

aparatos tecnol�gicos com o ob�etivo de aumentar sua produtividade e o lucro obtido atrav�s 

do ramo do agroneg�cio, importante eixo econ�mico do �rasil� 

�al característica � fruto do modelo de sociedade experimentado pela 

contemporaneidade, que, independentemente dos riscos provenientes do modo de produção 

agrícola moderno, opta pelo crescimento econ�mico em desfavor das demais esferas de 

crescimento� 

�ste � o modu� operandi adotado pela moderna sociedade, que colocou o consumo 

no patamar mais alto dos valores sociais� �ste capítulo dedica�se a contextualizar socialmente 

o problema da utilização intensa de agrot�xicos na sociedade moderna e seu desenvolvimento 

no �rasil, analisando de que modo o consumo determina as decis�es da modernidade� 

 

2.1 T�������� �� ��������� ������� ���� ��������� �� ������� 

 

� �umanidade evolui rapidamente e fica cada vez mais aceitável à sociedade 

contempor�nea a ideia de se correr riscos para obtenção de progresso� Neste contexto, 

pretende�se trabal�ar com as ideias de �lric� �ec� sobre a sociedade de risco, embora se ten�a 

con�ecimento de críticas a essa teoria, principalmente no que se refere ao efeito globalizante 

dos riscos em um contexto de desigualdades sociais que, certamente, op�e, tamb�m, 

diferenças grandes na absorção dos riscos� �mbora isso, parece que para a teoria � e por isso 

se trabal�ará sobre ela � alguns riscos podem definitivamente atingir a toda a �umanidade 

como, por exemplo, os riscos advindos de um conflito nuclear, bem como os riscos 

envolvendo o meio ambiente, tema principal da presente pesquisa�  

�egundo �lric� �ec��, �na modernidade tardia, a produção social de riqueza � 

acompan�ada sistematicamente pela produção social de riscos�� �stes riscos, por sua vez, são 

riscos �modernos� e �globais�, �á que têm suas causas na modernização e seus efeitos atingem 

uma dimensão global, conforme o autor� 

 
�s riscos e ameaças atuais diferenciam�se, portanto, de seus equivalentes medievais, 
com frequência semel�antes por fora, fundamentalmente por conta da globalidade 
do seu alcance �ser �umano, fauna, flora� e de suas causas modernas� �ão riscos da 
modernização� �ão um produto em s�rie do maquinário industrial do progresso, 

�������������������������������������������������������������
� ����, �lric�� Sociedade de ri�co: rumo a uma outra modernidade� �ão �aulo� �d� ��, ����, p� ��� 
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sendo sistematicamente agravados com seu desenvolvimento ulterior��  

 

�ão riscos globalizados que não respeitam divis�es entre ricos e pobres ou entre 

regi�es do mundo, atingindo a todos discricionariamente� �ignifica dizer, portanto, que a 

sociedade moderna �á está �abituada a conviver com os riscos que ela mesma produz, e que 

inevitavelmente l�e alcançarão, no que �ec�� c�ama de efeito bumerangue� ��á um padrão de 

distribuição dos riscos no qual se encontra um material politicamente explosivo� cedo ou tarde, 

eles alcançam inclusive aqueles que os produziram ou lucraram com eles�� 

 �sso porque os riscos que a sociedade corre têm alcance universal e são, quase que 

exclusivamente, derivados da pr�pria intervenção �atrav�s da tecnologia� da esp�cie �umana 

no planeta� �ignifica dizer que, embora exista uma tendência dos riscos pre�udicarem de forma 

mais significativa as camadas menos favorecidas da sociedade, a fuga dos mais poderosos 

pode dar conta de evitar alguns riscos, mas não todos� �nevitavelmente, os riscos trarão 

consequências àqueles que l�es deram causa ou se beneficiaram deles, num efeito circular� 

�obre o tema específico em análise na presente pesquisa, quais se�am, os riscos trazidos pelo 

modo de produção da agricultura moderna, �ec�� leciona�  

 
� produção de riscos da modernização acompan�a a curva do bumerangue� � 
agricultura intensiva de caráter industrial, fomentada com bil��es em subsídios, não 
somente faz aumentar dramaticamente em cidades distantes a concentração de 
c�umbo no leite materno e nas crianças� �la tamb�m solapa de m�ltiplas formas a 
base natural da pr�pria produção agrícola� cai a fertilidade das lavouras, 
desaparecem esp�cies indispensáveis de animais e plantas, aumenta o perigo de 
erosão do solo� 

 

�iante da aceitação de tantos riscos pelo �omem moderno no seu modu� vivendi, 

restando permitida a exposição às ameaças mais diversas para obtenção de progresso e 

desenvolvimento, instituiu�se uma nova forma de organização social, pautada pela busca da 

evolução científica e tecnol�gica e pela potencialização da produção de riquezas, tudo isso 

atrav�s, principalmente, da exploração industrial da natureza� �rata�se da moderna sociedade 

de risco, descrita nas lin�as abaixo por �eite e ��ala�� 

 
� proliferação de ameaças imprevisíveis, invisíveis, para as quais os instrumentos 
de controle fal�am e são incapazes de prevê�las, � uma característica tipificamente 
associada a um novo modelo de organização social que se caracteriza por uma 
din�mica de poder baseada nas relaç�es estabelecidas com o fen�meno da inovação, 

�������������������������������������������������������������
� �bid�, p� ��� 
� �bid�, p� ��� 
� ����, op� cit�, p� ��� 
� �����, �os� �ubens �orato� �����, �atric� de �ra��o� Direito ambiental na �ociedade de ri�co� �� ed� �io 
de �aneiro� ����, p� ��� 
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e que encontra suas origens em uma fase do desenvolvimento da modernização, em 
que as transformaç�es produzem consequências eu exp�em as instituiç�es de 
controle e proteção das sociedades industriais à crítica, fato que constitui, para �ec�, 
a sociedade de risco� 
 

� ideia de progresso na sociedade de risco está diretamente ligada à de crescimento 

econ�mico e se distancia, notadamente, da sustentabilidade global, ocasionando, 

inevitavelmente, a crise ambiental que se experimenta na contemporaneidade� �sta crise tem 

como fundamento o lugar do ser �umano no planeta, como sen�or da vida, instaurado pela 

ciência moderna� �sta ideia de sen�orio, de su�eito para o qual tudo � apenas ob�eto, motivou 

um longo processo de intervenção na teia da vida sem uma reflexão devida sobre os impactos 

ou consequências� �esta forma, toda a sociedade vivencia os efeitos das aç�es adotadas por 

aqueles que dominam o mercado e o poder, que optam pela via do desenvolvimento 

tecnol�gico e econ�mico à custa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, capaz de 

manter a sadia qualidade de vida no planeta às presentes e futuras geraç�es�  

� economia tornou�se o crit�rio e a lente para pensar e observar a organização da 

sociedade contempor�nea� �s tecnologias tornaram�se o principal vetor do desenvolvimento 

econ�mico, sobretudo as que estão pautadas na velocidade e multifuncionalidade dos 

processos� �onstitui�se, assim, nos �ltimos s�culos, uma cultura do desenvolvimentismo a 

todo custo� � que não progride ou não dá lucros � entendido como patol�gico� 

�mpulsionar o progresso, numa obsessiva marc�a adiante�, � uma das características 

marcantes da modernidade, que vê no processo de transformação industrial uma ferramenta 

de progresso, apesar do industrialismo ser apenas uma das dimens�es da modernidade, 

�avendo tamb�m sua dimensão capitalista, na busca intensa pelo lucro� � industrialização 

iniciada no s�culo ����� e seu direcionamento para o capitalismo de mercado pautado no 

lucro tem produzido uma aceleração da transformação do ambiente vital do planeta terra� 

�ercebe�se, assim, o grande vi�s capitalista que norteia as decis�es da sociedade 

atual, que dá maior import�ncia ao progresso de cun�o econ�mico do que às outras esferas 

passíveis de crescimento�� 

�upas� analisa a contradição contida no progresso em sua obra intitulada �� mito do 

progresso, ou progresso como ideologia�, argumentando que a sociedade contempor�nea 

�������������������������������������������������������������
� �����N, �igmunt� �odernidade e ambival�ncia� �io de �aneiro� �� �a�ar, ����, p� ��� 
� �������, �gostin�o �li �oppe� ��N����N, �na �aula� ��N�����, �ac�el �assini� � �iperconsumismo 
e os riscos ambientais provocados por resíduos s�lidos� uma análise da política nacional dos resíduos s�lidos, 
tendo �axias do �ul como referência� �n� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� ���N, �uiz 
�ernando �el �io� �ipercon�umo� ri�co� ambientai� provocado� pelo� re��duo� ��lido� e pol�tica� p�blica� no� 
munic�pio� de �a�ia� do Sul e �a��o �undo� �axias do �ul� �lenum, ����, p� ��� 
� �����, �ilberto� � mito do pro�re��o: ou progresso como ideologia� � ed� �ão �aulo� �N���, ����, p� ���� 
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insiste em associar progresso à expansão do capitalismo, mercado e consumo� 

 
� desenvolvimento da ciência e da t�cnica � a din�mica central em torno da qual se 
organizam os discursos �egem�nicos que mantêm a tentativa de associar a expansão 
do capitalismo ao progresso, entendido como assunção da felicidade por meio do 
livre mercado e do consumo� 

 

� progresso, assim, mant�m�se amparado primordialmente às suas dimens�es 

capitalista e econ�mica, deixando de lado outras esferas passíveis de desenvolvimento� 

�ostra�se essencial à sociedade moderna, principalmente, a evolução científica, tecnol�gica 

e financeira, ficando a ascensão das outras dimens�es sociais � como o desenvolvimento 

�umano e da qualidade de vida � em segundo plano, não merecendo tanta atenção da 

sociedade e seus governantes� 

Neste sentido, reflete �ereira et al que �a sociedade moderna, regida por ciências 

cognitivas seccionadas, atribui ao progresso científico e, consequentemente ao econ�mico, a 

finalidade do ser �umano��� �ara o autor, consolidar todo esse processo em um argumento 

antropol�gico, de que isso faz parte da natureza �umana, está associado à proposta de ciência 

moderna, como a �nica ob�etiva, universal e necessária� �enciona ainda, que o progresso da 

sociedade desenvolve cada vez mais sua capacidade de progredir� 

 
�ercebe�se que a modernidade veio com o intuito emergente de progresso, lucro, 
poder, luxo, etc� �ssim, a modernidade tem, como principal ob�etivo, o progresso� 
� medida que a sociedade progride, mais se desenvolve a possibilidade e a 
capacidade de progredir� �ssa característica moderna se apresenta como uma 
qualidade formidável, pois manterá a sociedade sempre em crescimento� �odavia, 
diante de uma construção sub�etiva, voltada ao desenvolvimento do capital e da 
t�cnica, os progressos sociais deixam de ser priorizados��� 

 

�o se voltar os esforços da sociedade moderna principalmente ao capital e à t�cnica, 

deixa�se de lado os progressos sociais, ligando�se o conceito de desenvolvimento e evolução 

somente ao lucro, poder e luxo� �ssim, a finalidade do ser �umano passa a ser a busca pelo 

progresso científico e econ�mico e o consumo vai assumindo papel central no estilo de vida 

do �omem moderno� 

�etondar�� explica que o processo de modernização das sociedades fez ressignificar 

as ideias e conceitos de �mercado� e �cultura�, num processo de complementariedade e 

contradição, que tem como elo principal o consumo� �ara o autor, a pr�pria ideia de cidadania 

�������������������������������������������������������������
� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �enrique �ioranza �oppe� � modernidade e a questão da vida� 
�n� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� � direito ambiental e biodireito: da modernidade à 
p�s�modernidade� �axias do �ul� �ducs, ����, p� ���� 
�� �bid�, p� ���� 
�������N���, �nderson �oebus� Sociedade de con�umo� modernidade e �lobali�a��o� �ão �aulo� �nnablume� 
�ampina �rande� ������, ����, p� ���
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passa a ser associada à de consumidor, o ator do progresso do mercado, aonde ser cidadão � 

ser consumidor� � mel�or modo de participar da cultura atual � consumindo� 

 

No interior desta l�gica, o elo central de ligação entre o mercado e a cultura foi a 
esfera do consumo, a qual passou a concentrar boa parte desta tensão que envolve 
os processos de racionalização do mundo e processos de seu reencantamento na 
medida em que, a orientação racional do consumo, principalmente atrav�s do 
controle do dispêndio foi, no decorrer do desenvolvimento do capitalismo moderno, 
sendo cada vez mais �corrompida� pela crescente formação de um con�unto de 
necessidades virtuais que se aproximam do gozo e da fruição, individual e coletiva, 
por interm�dio do consumo conspícuo disseminado principalmente entre os 
segmentos m�dios e de elite burgueses na �uropa a partir da segunda metade do 
s�culo ����� e a primeira do s�culo ������ 

 

�ssim, a sociedade moderna transmuta�se em sociedade de consumo, �na qual a 

criação incessante e rápida de necessidades, a busca ininterrupta pela fruição �edonista e a 

efemeridade do gosto se tornaram suas marcas mais características���� � ponto central da 

cultura moderna � controlar o dese�o �umano, pois ele � o principal impulsor do ato de 

consumir� Não basta oferecer algo aos dese�os �umanos, mas � preciso criar novas formas de 

dese�ar� 

� consumo passa a ser o combustível que alimenta o motor da sociedade moderna, a 

qual se movimenta pela fruição massiva dos bens e serviços disponíveis, os quais se tornam 

cada vez mais efêmeros, aliados a estrat�gias de mar�eting agressivas e sedutoras que induzem 

o cidadão ao consumo� � indivíduo moderno coloca o consumo no centro das suas atividades 

e organiza toda sua existência com base nas possibilidades que envolvem o ato de consumir, 

sua principal motivação� 

�ipovest����, ao abordar o tema do consumo, leciona que foi com o aparecimento do 

consumo de massa nos ���, nos anos vinte, e ao estilo de vida dedicado ao prazer adotado 

por uma minoria de artistas ou intelectuais, que desencadeou uma revolução cultural nas 

sociedades modernas� 

 
� com o aparecimento do consumo de massa nos ���, nos anos vinte, que o 
�edonismo, at� então apanágio de uma pequena minoria de artistas ou de 
intelectuais, se tornará o comportamento geral na vida corrente� � ai que reside a 
grande revolução cultural das sociedades modernas� 
 

� uma revolução cultural porque coloca a satisfação do prazer como um ob�etivo a 

ser alcançado por toda sociedade, assumindo os bens de consumo um papel de correspondente 

�������������������������������������������������������������
�� �bid�, p� ��� 
�� ����N���, op�cit�, p� ��� 
�� ����������, �illes� � era do va�io� �isboa� �el�gio ���gua, ����, p� �� 
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capaz de trazer bem�estar àquele que consome�  

�o comparar a sociedade de consumo à �sociedade do dese�o�, �ipovets�� ainda 

afirma�  

 
�á algo mais na sociedade de consumo al�m da rápida elevação do nível de vida 
m�dio� a ambiência de estimulação dos dese�os, a euforia publicitária, a imagem 
luxuriante das f�rias, a sexualização dos signos e dos corpos� �is um tipo de 
sociedade que substituiu a coerção pela sedução, o dever pelo �edonismo, a 
poupança pelo dispêndio, a solenidade pelo �umor, o recalque pela liberalização, as 
promessas do futuro pelo presente� � sociedade de consumo mostra�se como 
�sociedade do dese�o�, ac�ando�se toda a cotidianidade impregnada de imaginário 
de felicidade consumidora, de son�os de praia, de ludismo er�tico, de modas 

ostensivamente �ovens��� 

 

�ssim, o consumo alimenta o imaginário do �omem moderno, aquilo que ele dese�a 

e son�a, impregnando o �edonismo na sociedade moderna e impulsionando a satisfação de 

seus anseios atrav�s do ato de consumir� 

�ercebe�se, portanto, que, atualmente, o conceito de sociedade moderna confunde�se 

com o conceito de sociedade de consumo, ao passo que uma está diretamente ligada à outra, 

�á que o consumo � o combustível que movimenta a dita sociedade moderna contempor�nea� 

�egundo �anclini��� �desenvolvem�se formas �eterogêneas de pertencimento, cu�as redes se 

entrelaçam com as do consumo�� � ser �umano moderno precisa consumir para se sentir parte 

da sociedade� � ideia do �ser� desloca�se para o �ter�, tornando�se o consumo centro da 

sociedade, condição essencial para existência do �omem moderno� 

�ara �etondar��,  

 
� s�culo ���, precisamente em sua segunda metade será, deste modo, o momento 
fundamental de ruptura onde o consumo passa a ser deslocado �do est�mago para a 
imaginação�� momento que reflete a dissipação dos pr�prios ob�etos em suas 
representaç�es, constituindo um novo modo de relacionamento onde a dicotomia 
fundamental deixa de ser entre �o produtor e o produto de seu trabal�o� para a 
consolidação de um mundo onde as mercadorias e suas representaç�es se tornam as 
verdadeiras mediadoras das relaç�es sociais� No interior deste contexto, seria mais 
preciso dizer que, mais do que uma expansão do consumo, será a expansão do 
con�umi�mo enquanto uma nova �tica de orientação de comportamento social que 
servirá de base de sustentação simb�lica para a expansão do capitalismo e de uma 
sociedade de consumo efetivamente massificada, a qual irá se tornar, durante todo 
o s�culo ��, o epicentro do desenvolvimento do mundo mercantil� 

 

�omo o consumismo se torna um elemento constituinte do dese�o, ele implica 

�������������������������������������������������������������
�� ����������, �illes� � �elicidade parado�al: ensaio sobre a sociedade de �iperconsumo� �ão �aulo, 
�ompan�ia das �etras, ����, p� ��� 
�� ��N���N�, N�stor �arcía� �on�umidore� e cidad�o�: conflitos multiculturais da globalização� �� ed� �io de 
�aneiro� ����, ����, p� ��� 
�� ����N���, op�cit�, p� ��� 
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diretamente na questão da felicidade ou infelicidade �umana� � ser �umano dese�a ser feliz� 

�onsumir se transforma em satisfação dos dese�os no sentido de felicidade� �esta forma, o 

consumo torna�se a �mola mestra��� da nova sociedade, movimentando o interesse dos 

indivíduos e do mercado e norteando o comportamento social�  

�ontudo, o consumo que tipifica a sociedade moderna contempor�nea não se verifica 

como o simples ato de consumir, de dese�ar, mas sim por aquele consumir desordenado, 

desmedido e exorbitante, definido na doutrina moderna como ��iperconsumo�, pois se 

sobrep�e a qualquer outro valor social e privilegia tudo aquilo que � exagerado, ob�eto de 

dese�o, buscando principalmente a satisfação dos prazeres individuais� �ereira e �algaro�� 

conceituam o �iperconsumo� 

 
� �iperconsumo �, como �á se disse, o consumo exagerado, onde as pessoas 
consomem sem a real necessidade de sobrevivência, mas tão somente por exigências 
sociais� �uitas vezes se compra para ser aceito num grupo social, ou para mostrar 
aos demais que se tem poder econ�mico� �om essas atitudes desregradas, o ser 
�umano tornou�se o maior perigo para a destruição do meio ambiente, na forma 
como ele se oferece à conservação da vida� 

 

�erifica�se que o �iperconsumo extrapola a esfera das necessidades básicas do ser 

�umano, atingindo um patamar excessivamente elevado, tornando�se forma de demonstração 

de poder numa sociedade que se norteia por valores econ�micos� 

 �ipovets����, ao analisar a era do ��iper�, destaca� 

 
�udo se passa como se tiv�ssemos ido da era do p�s para a era do �iper� Nasce uma 
nova sociedade moderna� �rata�se não mais de sair do mundo da tradição para 
aceder à racionalidade moderna, e sim de modernizar a pr�pria modernidade, 
racionalizar a racionalização, ou se�a, na realidade destruir os arcaísmos e as rotinas 
burocráticas, por fim a rigidez institucional e aos entraves protecionistas, relocar, 
privatizar, estimular a concorrência� 

 

�sta forma de organização social pautada primordialmente pelo consumo 

descontrolado gera efeitos nocivos ao meio ambiente� �sso porque, al�m da natureza ser a 

principal mat�ria prima para produção dos bens de consumo alme�ados pelo �omem moderno, 

causando a intensa exploração dos recursos naturais, a efemeridade dos dese�os do consumidor 

faz com que se produza numa velocidade exacerbada� �ria�se uma cultura de descarte e 

�������������������������������������������������������������
�� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �������, �enrique �ioranza �oppe� 
�onsumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contempor�nea� �evi�ta Direito �mbiental e 
Sociedade, v� �, n� �, �axias do �ul, ����� �isponível em� � 
�ttp�������ucs�com�br�etc�revistas�index�p�p�direitoambiental�article�vie������� �cesso em �� nov� �����  
�� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� � impacto ambiental do �iperconsumo na sociedade 
moderna� as políticas p�blicas de sustentabilidade local� �evi�ta �ur�dica, v� �, n� ��, �uritiba, ����, p� �������� 
�� ����������, �illes� �� tempo� �ipermoderno�� �ão �aulo� �acarolla, ����, p��� 
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substituição muito c�lere� � novo logo se torna vel�o, sendo que s� aquele tem valor, 

mostrando�se necessária sua rápida reposição�  � cultura do descarte gera resíduos ao meio 

ambiente numa velocidade impossível de se acompan�ar, ocasionando�l�e impactos por conta 

do consumo desregrado, com riscos ambientais flagrantes��� 

�orn e �ergani�� entendem que a civilização consumista possui grande 

responsabilidade na degradação do meio ambiente ao passo que vive em fren�tica perseguição 

das satisfaç�es materiais, voltadas para o gozo dos interesses imediatos gerados pelo 

consumismo desenfreado�  

 
� civilização consumista � agora tamb�m recon�ecida como culpada de degradar o 
meio ambiente a ponto de fazer pesarem sobre o futuro da �umanidade ameaças 
verdadeiramente preocupantes� � fren�tica perseguição da produção e das 
satisfaç�es materiais, voltadas para os gozos e os interesses imediatos do 
consumismo desenfreado, � denunciada como provocadora da poluição do meio 
ambiente, da erosão da biodiversidade e do aquecimento do clima� 
 
 

Não �á como não se atribuir ao consumo desregrado grande parcela de 

responsabilidade na poluição do meio ambiente, diminuição da biodiversidade e aquecimento 

do planeta, tendo em vista que o �omem moderno preocupa�se essencialmente na fruição de 

seus dese�os materiais e atendimento de seus interesses instant�neos� 

�ereira et al�� vão ainda mais al�m, ao entender que a sociedade �á está adiante do 

�iperconsumo, trazendo o conceito de sociedade consumocentrista, onde o consumo passar a 

ser o elemento central da atividade �umana� 

 
�ntende�se que se ultrapassou a denominada sociedade �iperconsumista, dando azo 
a uma sociedade consumocentrista� Nesse vi�s, o consumo passa a ser o elemento 
principal das atividades �umanas, deslocando o ser para o ter e, posteriormente, para 
o aparentar� �essa forma, o consumo se torna o centro da sociedade contempor�nea, 
onde o consumidor vai buscar todas as possibilidades de sua nova razão de viver� 
�onsumir � existir�  

 

� consumo, na sociedade consumocentrista, movimenta todas as atividades do ser 

�umano moderno� �dota�se um estilo de vida fren�tico, regulado pelo imediatismo e pela 

�������������������������������������������������������������
�� �������, �gostin�o� �������, �leide� � modernidade e o �iperconsumismo� políticas p�blicas para um 
consumo ambientalmente sustentável� �n� �������, �gostin�o �li �oppe� ���N, �uiz �ernando �el �io� 
�ela��e� de con�umo: políticas p�blicas� �axias do �ul� �lenum, ����, p� ��� 
�� ���N, �uiz �ernando �el �io� �����N�, �anessa� � consumismo como o lado perverso do consumo� 
principais malefícios à sociedade contempor�nea� �n� �������, �gostin�o �li �oppe� ���N, �uiz �ernando 
�el �io� �ela��e� de con�umo: consumismo� �axias do �ul� �ducs, ����� p� ���� 
�� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �������, �enrique �ioranza �oppe� 
�onsumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contempor�nea� �n� �evi�ta Direito �mbiental 
e Sociedade, v� �, n� �, �axias do �ul, ��, p� ���� �isponível em 
�ttp�������ucs�br�etc�revistas�index�p�p�direitoambiental�article�vie������������ �cesso em �� �ul� ����� 
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rápida fruição dos bens de consumo e seu instant�neo descarte� �orna�se fundamental o ter, o 

aparentar��, sendo o consumo o elemento motivador de todas as decis�es que envolvem o 

indivíduo� �ste estilo de vida moderno tamb�m orienta o mercado, que produz para satisfazer 

o consumidor em ritmo acelerado, ob�etivando, sobretudo, o lucro e norteando as decis�es 

econ�micas� �rande parte do que � produzido não tem um proveito eficaz na vida �umana, 

pois sua descartabilidade demonstra que � uma produção obsoleta com a �nica finalidade de 

vender�consumir� �a mesma forma que não �á sobriedade no consumo, não �á consciência 

ambiental e social na produção� 

� este consumo exacerbado se pode atribuir muitas das causas da crise ambiental 

pela qual passa a sociedade moderna� �ois o estilo de vida contempor�neo, que tudo padroniza 

e tudo descarta, visando primordialmente o �tatu� e o lucro, não contabiliza os reflexos 

socioambientais que ocasiona� �esta forma, as pr�ximas lin�as dedicam�se a analisar em que 

medida o modo de desenvolvimento da modernidade, buscando progresso econ�mico e lucro 

atrav�s do intenso consumo, contribui para a crise ambiental vigente� 

 

2.2 O ������ �� ��������������� ������� � � ����� ��������� 

 

 Na raiz da crise ambiental contempor�nea, onde �a degradação ambiental se 

manifesta como sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade 

regido pelo predomínio do desenvolvimento da razão tecnol�gica sobre a organização da 

natureza���, residem os conceitos de sociedade de risco baseada no consumocentrismo, 

características da sociedade moderna, �á aventadas no t�pico anterior�  

No �elat�rio �rundtland��, importante documento datado de ����, são apontadas as 

causas da degradação ambiental, estando entre elas o modelo de crescimento atual, baseado 

no lucro, explorando os recursos naturais e impulsionando o consumo, sendo a natureza 

incapaz de absorver os efeitos nefastos da atividade �umana� � consumo dos bens naturais � 

maior do que a capacidade de autogeneração do sistema org�nico da vida planetária� �m boa 

�������������������������������������������������������������
�� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �������, �enrique �ioranza �oppe� 
�onsumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contempor�nea� �n� �evi�ta Direito �mbiental 
e Sociedade� �axias do �ul, ��, p� ���� �isponível em 
�ttp�������ucs�br�etc�revistas�index�p�p�direitoambiental�article�vie������������ �cesso em �� �ul� ����� 
�� ����, �enrique� Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder� � ed� �etr�polis, ��� 
�ozes, ����, p� ��� 
�� ��m abril de ����, a �omissão �rundtland, como ficou con�ecida, publicou um relat�rio inovador, �Nosso 
�uturo �omum� � que traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso p�blico� �� desenvolvimento 
sustentável � o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a �abilidade das futuras 
geraç�es de atender suas pr�prias necessidades�� �������� Naç�es �nidas do �rasil � �N�� �isponível em � 
�ttps���nacoesunidas�org�acao�meio�ambiente��� �cesso em �� �ul� ������ 
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medida, não se está apenas criando problemas que afetam a vida na atualidade, mas 

consumindo todo o cr�dito ambiental das geraç�es futuras que, conforme previs�es, irão pagar 

um preço relativamente alto por algo que não usufruíram� 

�o abordar a crise ambiental, �st�� leciona� �eis a crise ecol�gica, a deflorestação e 

destruição sistemática das esp�cies animais, sem d�vida� mas, antes de mais e sobretudo, a 

crise da nossa representação da natureza, a crise da nossa relação com a natureza�� �ara o 

autor, o �omem não se percebe como um ser vivo parte integrante da natureza, com a qual 

deveria estabelecer uma relação �arm�nica, mas assume uma posição dominadora diante dos 

recursos naturais, como se pudesse dispor do meio ambiente de forma indiscriminada com o 

fim �nico de satisfazer seus interesses, principalmente os econ�micos� 

�s padr�es dominantes de produção e consumo, que marcam os limites do 

crescimento econ�mico refletem, segundo �eff��, sua irracionalidade ecol�gica e sua 

insustentabilidade� 

�ai se tornando cada vez mais recon�ecida a ideia de que a sociedade moderna está 

enfrentando um momento crucial para a existência �umana, onde, caso não �a�a uma tomada 

de consciência ambiental global, a qualidade de vida no planeta �erra estará sendo colocada 

seriamente em c�eque� Neste sentido, �eite e ��ala�� refletem que as condiç�es tecnol�gicas, 

industriais e as formas de organização e gestão econ�mica da sociedade estão em conflito com 

a qualidade de vida� 

�ercebe�se como a problemática ambiental dos dias atuais � complexa, pois p�e em 

c�eque este modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contempor�nea, baseado na 

acumulação e maximização do lucro, sem levar em conta os problemas socioambientais que 

dele decorrem� �tualmente, entende�se a ideia de progresso e desenvolvimento atrelada à 

dominação da natureza e extração ilimitada de seus recursos� �ara �upas��, �a ciência e a 

tecnologia, a serviço da acumulação, não querem prestar contas a ningu�m� e esse � o trunfo 

central da din�mica bem�sucedida do capitalismo global�� 

�ontudo, a natureza não pode ser vista como bem econ�mico ou de consumo, �á que 

os recursos naturais são fundamentais para a manutenção da vida no planeta��� �ampouco a 

�������������������������������������������������������������
�� ���, �rançois� � nature�a � mar�em da lei: a ecologia à prova do direito� �isboa, �ortugal� �nstituto �iaget, 
����, p� ��� 
�� ����, op�cit�, p� ��� 
�� ������ �����, op�cit�, p� ��� 
�� �����, op�cit�, p� ���� 
�� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� ����N, �er�nimo� �ireito ambiental, sustentabilidade 
e p�s�modernidade� os paradigmas da reconstrução� �n� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� � 
direito ambiental e biodireito: da modernidade à p�s�modernidade� �axias do �ul� �ducs, ����, p� ��� 
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ciência e tecnologia devem ser utilizadas somente com vi�s econ�mico, �á que a mesma 

t�cnica, que faz do �omem um ser moderno, traz riscos à sua qualidade de vida e ao meio 

ambiente, conforme se refletiu at� aqui� � moderna sociedade de risco não contabiliza os 

riscos a que está exposta, ao seguir um modelo de desenvolvimento baseado no consumo e no 

lucro, atrav�s da exploração ilimitada dos recursos naturais� Nas palavras de �ouglas��� �n�s 

modernos, supostamente deveríamos agir de outra forma, sobretudo porque as mesmas ciência 

e tecnologia que nos tornam modernos, dão origem tamb�m aos nossos riscos, e porque � a 

estatística avançada que nos permite calculá�los�� 

�uito se fala sobre os efeitos da ciência e da t�cnica, que, �untas, não param de 

revolucionar� �as, não s� consequências positivas o progresso e a evolução científica podem 

acarretar à sociedade, sendo possível a produção de efeitos perversos quando utilizados 

somente em favor do crescimento econ�mico� �ara �iguel et al��, a ciência vencedora � 

simultaneamente ��egem�nica� e �precária�, pois �unto com o mundo de poder, produção e 

mercadoria o progresso traz consigo desemprego, exclusão, pauperização, concentração de 

renda e subdesenvolvimento, fazendo com que o �omem atual se sinta sem rumo� 

�rendt�� vai ainda mais al�m ao argumentar que o ser �umano pode ser capaz de 

destruir toda a vida org�nica da �erra, bem como se auto�destruir, se mantiver tal modelo de 

expansão� �ara a autora, não se trata de uma problemática meramente científica, mas uma 

questão política de primeira grandeza�  

 
não �á motivo para duvidar de nossa atual capacidade de destruir toda vida org�nica 
da �erra� � questão � apenas se dese�amos usar nessa direção nosso novo 
con�ecimento científico e t�cnico � e esta questão não pode ser resolvida por meios 
científicos� � uma questão política de primeira grandeza e, portanto, não deve ser 
decidida por cientistas profissionais nem por políticos profissionais� 

 

�endo assim, não se pode pensar unicamente em progresso, negligenciando o meio 

ambiente para atingir seu fim� �ma forma de desenvolvimento verdadeiramente sustentável 

precisa ser assimilada, nas palavras de �enna��, complementando o capital natural e o capital 

feito pelo �omem� �ara o autor, o aumento de renda e de consumo material �, at� certo ponto, 

essencial para mel�orar as condiç�es de vida da maioria dos �abitantes dos países em 

�������������������������������������������������������������
�� �������, �ar�� ���������, �aron�  �i�co e cultura� um ensaio sobre a seleção de riscos tecnol�gicos e 
ambientais� �io de �aneiro� �lsevier, ����, p� ��� 
�� ������, �madeu �lves� ������, �uil�erme Nazareno� ���������, �arcia� ������, �icardo �tanziola� 
� crise na p�s�modernidade e a questão do �iperconsumismo� �evi�ta �nternacional de Direito �mbiental, ano 
��, n� �� �set�dez ������ �axias do �ul, ����, p� ������ 
�� ���N��, �anna� � condi��o �umana� ��� �d� �io de �aneiro� �orense �niversitária, ����, p���� 
�� ��NN�, �arlos �abaglia� � e�tado do planeta: a sociedade de consumo e degradação ambiental� �io de �aneiro� 
�ecord, ����, p� ���� 
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desenvolvimento, não �avendo porque se falar em total ren�ncia ao crescimento contínuo da 

produção e do consumo como forma de solucionar os problemas ambientais� �ontudo, a noção 

de sustentabilidade precisa estar presente, tendo em vista que o ciclo de vida de uma 

mercadoria � muito maior para a ecologia do que para a economia� Não �á como �aver 

progresso onde o meio ambiente � discriminado, poluído, superexplorado, levando à extinção 

dos recursos naturais�  

�ercebe�se, portanto, a necessidade urgente de se contrabalançar o aparente 

progresso que o estilo de vida moderno traz à sociedade atual, com crescimento cada vez 

maior nos campos da tecnologia e ciência, bem como cada vez maior desenvolvimento 

econ�mico no vi�s capitalista, com os prováveis riscos que este modo de expansão está 

trazendo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e às presentes e futuras geraç�es� 

�upas�� indaga sobre o momento em que nossa civilização se questionará acerca dos riscos 

que as decis�es atuais trarão� 

 
�uanto aos riscos, que avaliação retrospectiva nossa civilização fará em algum 
momento do futuro sobre as decis�es que �á estamos tomando � regulada apenas 
pelo lucro e pelas leis de mercado � na biogen�tica, na nanotecnologia e na 
robotização em busca de um padrão p�s��umano� �erá sido um pro�re��o ou uma 
aventura trágica� 

  

� necessário um processo de valorização do meio ambiente, para que sua import�ncia 

supere o valor econ�mico quando o assunto for a manutenção da vida no planeta e condiç�es 

sadias de existência��� �o se entender como parte integrante da natureza, sem a qual o �omem 

não � capaz de sobreviver, resta clara a import�ncia da sua preservação às presentes e futuras 

geraç�es� � progresso científico e econ�mico não � possível sem a existência de um �abitat 

equilibrado capaz de permitir o desenvolvimento das pessoas e da sociedade� � �omem 

precisa do meio ambiente para sua sobrevivência, e a vulnerabilidade dos recursos naturais 

disponíveis precisa ser considerada quando o assunto for sua exploração indiscriminada, pois 

sua fragilidade fica cada vez mais aparente conforme se con�ece os danos causados pela 

intervenção t�cnica do �omem��� � �omem depende da natureza e sua manutenção �, nas 

palavras de �onas, um �interesse moral����  

�o se falar em moral, � possível se avaliar, num contexto filos�fico, que a 

�������������������������������������������������������������
�� �����, op�cit�, p� ���� 
�� ��N��, �ristiano �uis� Sociolo�ia ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade� �auru� �����, ����, 
p� ���� 
�� ��N��, �ans� � �rinc�pio re�pon�abilidade� ensaio de uma �tica para civilização tecnol�gica� �io de �aneiro� 
�ontraponto �d� ������, ����, p� ��� 
�� �bid�, p� ��� 
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preservação ambiental não se restringe ao campo dos interesses econ�micos, mas sim às 

condiç�es de desenvolvimento de uma sociedade em outros patamares, de qualidade de vida 

e não somente sob o vi�s materialista� �or outro lado, �inger�� salienta a necessidade de uma 

�tica ambiental, capaz de medir sucesso não pelo n�mero de bens de consumo que algu�m � 

capaz de acumular, mas em termos de desenvolvimento das aptid�es individuais e conquista 

da satisfação e realização�  

�ara �odrigues e �rantes��, torna�se fundamental um imperativo �tico a fim de que 

o con�ecimento científico se�a utilizado em favor de toda a �umanidade e não somente do 

mercado�  

� ciência e a tecnologia têm gerado um poder extraordinário c�amado pelos 
bioeticistas de �biopoder�, o qual tem se mostrado muito mal distribuído� � mundo 
deve reagir ao imperativo tecnocientífico para estabelecer um imperativo �tico que 
s� será atingido quando o con�ecimento científico for usado em prol de toda 
�umanidade� � que deve definir as prioridades são as necessidades da realidade 

social e �amais o mercado� 
 

�onforme dito, a sociedade deve regular as prioridades de desenvolvimento na 

ciência e tecnologia, e não o mercado� �eve �aver ponderação acerca dos benefícios trazidos 

pelos camin�os do progresso e as consequências sociais e ambientais que as atitudes tomadas 

�o�e acarretarão às presentes e futuras geraç�es� �lmino�� critica o que c�ama de �dogma do 

crescimento da moderna sociedade industrial, que exige sempre mais crescimento do produto, 

sem atentar para seus limites necessários e para as suas consequências sobre a qualidade de 

vida�� � necessária uma avaliação pr�via dos riscos advindos da busca pelo desenvolvimento 

a qualquer custo e a sociedade precisa ficar sabendo das ameaças a que está exposta� 

� desenvolvimento tecnol�gico e científico tem como �orizonte a potencialização 

econ�mica� � argumento de que esse modo de se desenvolver carrega em seu bo�o uma 

qualificação da vida �umana � questionável� � utilização da natureza como elemento 

fundamental de toda ação �umana evidencia que somos parte dela por ser o lugar em que 

estamos inseridos� 

�ilveira disserta sobre o atual modu� vivendi da sociedade contempor�nea, que pela 

crença apaixonada pelo progresso, não mensura os riscos ecol�gicos que produz, ocasionando 

uma situação de insustentabilidade pela qual a �umanidade � responsável���  

�������������������������������������������������������������
�� ��N���, �eter� �tica pr�tica� �� ed� �ão �aulo� �� �ontes, ����, p� ���� 
�� ���������, �elissa �ac�oni� ���N���, �livia �arcia Nag�� Direito ambiental � biotecnolo�ia: uma 
abordagem sobre os transgênicos sociais� �uritiba� �uruá, ����, p� ��� 
�� ����N�, �oão� �ature�a� morta�� a filosofia política do ecologismo� �rasília� �undação �lexandre de �usmão, 
����, p� �� 
�� ��������, �l�vis �duardo �alinverni da� �i�co ecol��ico abu�ivo: a tutela do patrim�nio ambiental nos 
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� crença apaixonada no progresso foi ao mesmo tempo causa e consequência dos 
aumentos inquestionáveis do con�ecimento e da t�cnica, riqueza e do bem�estar 
material da civilização� �ontudo, para onde levará essa crença� ����� � relação do 
�umano com o ambiente aparece �o�e como locu� privilegiado, no sentido de 
evidenciar o quão falível �, de fato, a racionalidade de que tanto se orgul�a� 
�ompreende�se paulatinamente que os riscos ecol�gicos gerados pelo progresso da 
t�cnica são cumulativos, difíceis de mensurar e potencialmente catastr�ficos, de 
modo que o paraíso cartesiano ameaça converter�se em um �inferno� ecol�gico� � 
atual modu� vivendi, legado da tradição ocidental, exibe sua insustentabilidade, e a 
�umanidade aparece como irresponsável para as futuras geraç�es� 

 

�erifica�se que a sociedade moderna evolui correndo os riscos mais diversos, 

priorizando desenvolvimento científico, tecnol�gico e econ�mico, dominada pelo consumo 

exacerbado, explorando os recursos naturais at� então disponíveis, despreocupada com a 

consequências de suas aç�es para as futuras geraç�es� 

�iante da reflexão realizada at� aqui, percebe�se que a sociedade moderna de 

consumo marc�a em direção ao progresso científico e econ�mico, atrav�s da exploração 

ilimitada dos recursos naturais, despreocupada com as consequências, de suas aç�es, ao 

equilíbrio ecol�gico� �ste mesmo modelo de crescimento � utilizado na produção agrícola 

contempor�nea, que disp�e de incrementos tecnol�gicos a fim de impulsionar a produtividade 

e, consequentemente, a geração de lucros em um dos setores que mais movimenta a economia 

do país� 

�esta forma, nas pr�ximas lin�as, busca�se investigar como se delineou a agricultura 

na moderna sociedade de consumo e em que medida as tecnologias e a busca por progresso e 

lucro impactam no aumento dos riscos socioambientais no modelo de produção agrícola 

vigente� 

 

2.� A ����������� �� ��������� �� �������  

 

�abe�se que o modo de produção agrícola no mundo todo se alterou 

significativamente nos �ltimos anos, acarretando diversos impactos ambientais, sociais e 

econ�micos� � agricultura moderna sofreu um not�rio crescimento em razão do constante 

processo de inovação a que vem sendo exposta buscando maior produtividade, e parte desse 

�sucesso� se dá ao aparente progresso trazido pelas tecnologias que incrementam a produção 

agrícola� �áquinas potentes, grãos geneticamente modificados e intensa utilização de 

agrot�xicos, que ob�etivam prevenir e reduzir os efeitos adversos de pragas nas lavouras, são 

�������������������������������������������������������������
processos coletivos em face do risco socialmente intolerável� �axias do �ul, ��� �����, ����, p� ���� 
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exemplos dos mecanismos utilizados pelos produtores para competir no mercado do 

agroneg�cio� � este fen�meno c�ama�se �evolução �erde, processo que, entre os anos �� e 

��, alterou significativamente o perfil da agricultura mundial, modernizando�a atrav�s de 

con�ecimentos t�cnicos e científicos, para aumento da produção� �obre o tema, importante 

trazer as consideraç�es de �ezerra��� 

 
�presentou destacada relev�ncia, na �ist�ria da agricultura contempor�nea, a �poca 
demarcada pelo final da d�cada de ���� e início de ����� �corre que esse período 
retratou o tempo de maiores avanços no que concerne ao desempen�o das atividades 
agrícolas sendo, todavia, que tal apreensão decorre da focalização no aumento da 
produtividade� � que se deu, em verdade, foi a substituição dos modelos de 
produção agrícola locais ou tradicionais por um padrão subordinado a um con�unto 
de inovaç�es tecnol�gicas pautadas pelo incremento na mecanização nas lavouras, 
a adoção de variedades vegetais potencializadas e a utilização marcante de insumos 
de natureza química� 
 

�esta forma, percebe�se que o processo de modernização da agricultura envolveu 

mecanização, incentivo a novas práticas e ao uso intensivo de pacotes tecnol�gicos, estando 

entre estas tecnologias, principalmente, o uso de subst�ncias químicas na produção de 

alimentos, com o fim de controlar pragas e doenças e potencializar a produção� 

Num primeiro momento, parecia ser o ob�etivo da necessidade de aumento da 

produtividade o dese�o de se exterminar a fome no mundo, que, segundo �osa��, tornava�se 

cada vez mais s�rio em várias partes do mundo, temendo o governo americano e grandes 

capitalistas que se tornasse elemento decisivo nas tens�es sociais existentes em diversos 

países, o que poderia ampliar o n�mero de naç�es sob regime comunista, principalmente na 

�sia e �m�rica �entral�  

�esta forma, todo o cenário mundial convergia no sentido de se impulsionar a 

�evolução �erde� o pensamento modernista com forte vi�s capitalista, a evolução cada vez 

maior das tecnologias e maquinários e o problema da fome� �oi assim que se efetivou, nas 

palavras de �ezerra��, �a propagação mundial de um sistema de produção agrícola 

diferenciado� baseado, então, �na monocultura fundada na utilização intensiva de fertilizantes 

químicos subordinada às sementes potencializadas, al�m do emprego sistemático de 

agrot�xicos para controle de pragas�� �ra a ciência e a tecnologia trabal�ando a fim de 

impulsionar a produção alimentícia em todo o mundo, movimentando a economia e 

resolvendo o problema da fome� 

�������������������������������������������������������������
�� �������, �aulo �icardo de �ouza� �olui��o por a�rot��ico� e tutela ambiental do e�tado: consideraç�es 
sobre as competências do município� �el�m� �a�a��atu, ����, p� ��� 
�� ����, �nt�nio �itor� ��ricultura e meio ambiente� �ão �aulo� �tual, ����, p� ��� 
�� �������, op� cit�, p� ��� 
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�ontudo, na prática, nem s� benefícios a modernização trazida pela �evolução �erde 

desencadeou na agricultura� �rofundos impactos foram gerados ao meio ambiente e, 

consequentemente, à sa�de �umana, �á que o �omem sofre diretamente esses impactos, pois 

al�m de ser parte da natureza, se alimenta de seus produtos, respira o ar, bebe a água, sendo 

que todos estes elementos tamb�m sofreram modificaç�es com o processo de modernização 

da agricultura� �l�m disso, �á que se considerar tamb�m o aspecto social da questão, �á que o 

modo de produção moderno � extremamente desigual e privilegia aqueles de maior poder 

econ�mico em detrimento dos pequenos produtores familiares� � implementação desenfreada 

de tecnologias com a promessa de aumentar a produtividade nas lavouras acabou por não 

considerar os seus impactos, tanto ao meio ambiente quanto à sociedade� 

� ob�etivo de aumento da produção de alimentos trouxe drásticas mudanças ao 

sistema agrícola at� então vigente, inserindo novas tecnologias com vistas a produzir safras 

extensivas��� �ontudo, trouxe consigo o uso excessivo e sem crit�rio de subst�ncias químicas�  

 
� adoção de agroquímicos no combate às pragas estava em conson�ncia com um 
pro�eto científico, que ob�etivava desenvolver drogas mais eficazes� �ontudo, em 
um primeiro momento, não se conseguia mensurar os efeitos colaterais dos produtos 
empregados na lavoura� �á por detrás do pro�eto científico o combate aos inimigos 
da lavoura, como se vê no sistema repressivo a busca por se eliminar ou por se 
prender os inimigos da sociedade� � visão maniqueísta que move o mundo, 
especialmente ocidental, tem trazido s�rias consequências para a sa�de e para a vida 
em sociedade� � ciência não pode ter compromisso apenas com o poder econ�mico, 
deve voltar�se para a preservação da vida� ����� � ciência deve ter, sobretudo, 
compromisso com a vida� �ontudo, infelizmente, na sociedade política, a ciência 
está a serviço do capital��� 

 

�s subst�ncias químicas utilizadas no combate aos inimigos das lavouras tamb�m 

trouxeram efeitos colaterais para a sa�de da sociedade e do meio ambiente, efeitos esses que 

precisam ser contrabalanceados aos efeitos econ�micos, numa visão que não se�a puramente 

capitalista�  

�o ponto de vista t�cnico da utilização intensa de agrot�xicos na produção agrícola 

moderna, �ezerra�� explica que apesar do incremento considerável na produtividade vegetal, 

fruto da implementação das inovaç�es do setor industrial agrícola, bem como das pesquisas 

realizadas nas áreas química e gen�tica, foi constatada, sem demora, a deflagração de um 

relevante aumento no n�mero de pragas e doenças atentat�rias às mais diversas lavouras� 

�������������������������������������������������������������
�� ������, �inist�rio do �eio �mbiente� ��rot��ico�� �isponível em � �ttp�������mma�gov�br�seguranca�
quimica�agrotoxicos�� �cesso em� �� �un� ����� 
�� ����N���, �aulo �one� �vila, et al� �onsideraç�es �ticas acerca da gestão dos agrot�xicos no �rasil� �n� 
������, �lexandra et al ��rg��� ��rot��ico�: a nossa sa�de e o meio ambiente em questão� aspectos t�cnicos, 
�urídicos e �ticos� �lorian�polis� ��N���, ����, p� ��� 
�� �������, op� cit�, p� ��� 
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�islumbrou�se, assim, um círculo vicioso na produção agrícola moderna, �á que a utilização 

maciça de pesticidas desencadeava uma proliferação de novas pragas causadas pela resistência 

adquirida pelos seres agressores e tamb�m pelo desequilíbrio nas cadeias naturais, tendo em 

vista a necessidade de se implementar de forma cada vez mais agressiva novos e mais potentes 

agrot�xicos, que vin�am a resultar no agravamento ainda maior dos desequilíbrios ecol�gicos 

anteriores, que favoreciam o surgimento de novas pragas� 

�ortanto, percebe�se que o incremento da produção atrav�s da inserção de 

subst�ncias químicas para controle das pragas não alcançou a total eficiência alme�ada, pois, 

do ponto de vista t�cnico, em que pese conseguir controlar alguns problemas �á existentes, 

acabou por criar outros de maior amplitude� 

�egundo �amos��, a �evolução �erde � um paradigma do desenvolvimento, pois 

criou doenças de solo, desertificação e quebra dos ciclos de fertilidade da terra em prol de 

uma agricultura que produzia apenas visando o mercado� 

 
� �evolução �erde destruiu sistemas agrícolas diversos adaptados a diferentes 
ecossistemas do planeta, globalizando a cultura e a economia de uma agricultura 
industrial� �liminou mil�ares de culturas e variedades de culturas, substituindo�as 
por monoculturas de arroz, trigo e mil�o atrav�s do terceiro mundo, foi fomento ao 
desenvolvimento rural assistido pelo capital estrangeiro e plane�ado por 
especialistas estrangeiros� � �evolução �erde obteve um incremento de �� a ��� 
na produção de alimentos na �sia e �m�rica �atina� �udo em nome de uma solução 
para a fome, ou se�a, com o argumento de impedir que as pessoas não morram de 
fome, entretanto, acabem morrendo envenenadas��� 

 

�ontudo, os efeitos gerados pela �evolução �erde começaram a ser percebidos por 

diversos espaços da sociedade, sendo o livro �rimavera �ilenciosa ��ilent �pring�, de �ac�el 

�arson, publicado em ����, nos �stados �nidos, um grande símbolo na luta pela consciência 

ambiental na utilização de agrot�xicos, movimento desencadeado ap�s a percepção de que os 

m�todos adotados pela agricultura moderna traria malefícios ao meio ambiente� No livro, a 

autora relata os efeitos dos pesticidas na natureza, principalmente em aves, que sofreram 

decr�scimos populacionais graves, o que acabou por ocasionar o banimento do ����� nos 

�������������������������������������������������������������
�� �����, �line �aria �rindade� �ociedade de risco, in�ustiça socioambiental e as usinas �idrel�tricas� �n� 
������������, �aquel �abiana �opes� �������N, ��rgio� � direito na �ociedade de ri�co: dilemas e 
desafios socioambientais� �axias do �ul, ��� �lenum, ����, p� ���� 
�� �bid�, p� ���� 
�� �� diclorodifeniltricloroetano ����� � o mais con�ecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados� �s 
propriedades inseticidas do ��� foram descobertas em ���� pelo entomologista suíço �aul ��ller, o que l�e 
valeu posteriormente o �rêmio Nobel da �edicina devido ao uso do ��� no combate à malária� � ��� foi 
utilizado na �egunda �uerra �undial para prevenção de tifo em soldados, que o utilizavam na pele para combate 
a piol�os� �osteriormente foi usado na agropecuária, no �rasil e no mundo, dado seu baixo preço e elevada 
eficiência� � produção em grande escala iniciou�se em ����, e foi muito utilizado na agricultura como pesticida, 
por cerca de �� a �� anos� �m ����, �ac�el �arson sugeriu em seu livro ��rimavera �ilenciosa�, que o amplo uso 
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���� �ara �agundez et al��, o livro de �ac�el representa um c�amado à responsabilidade de 

indivíduos e instituiç�es membros de um mundo sem freios, onde a obsessão pelo progresso 

científico e tecnol�gico e pelo controle dos mercados tem permitido à �umanidade se furtar 

às consequências de seus empreendimentos, sendo que sua obra norteia at� �o�e a crítica 

ecologista ao modelo alimentar baseado no uso de agrot�xicos�  

� partir de então, iniciou�se uma percepção de que os danos ecol�gicos causados 

pelos agrot�xicos no ambiente poderiam representar uma ameaça verdadeira à sa�de �umana 

e do meio ambiente, passando o assunto a ter relev�ncia científica e acadêmica, apesar do 

modelo de produção então inserido no mercado ter se consolidado cada vez mais, como vem 

ocorrendo at� �o�e em todo o mundo, inclusive no �rasil, importante produtor mundial de 

alimento� 

� uso abusivo de agrot�xicos na produção alimentícia mundial está fortemente ligado 

à obsessão da sociedade moderna de consumo pelo crescimento econ�mico e pelo lucro fácil, 

passando pelo mascaramento do risco implicado no progresso, pela cultura dos produtos 

sint�ticos, pela compensação da falta de nutrientes por meio de sabores artificiais e pela 

conquista da satisfação do consumidor atrav�s de intensa publicidade��� � obsessão pelo 

crescimento econ�mico, sobretudo em países ditos emergentes, como o �rasil, tende a gerar 

a flexibilização das normais ambientais, da fiscalização e da responsabilização �udicial, 

motivo pelo qual as pr�ximas lin�as serão dedicadas à análise do tema em nível nacional� 

�endo assim, analisado o contexto social que envolve a questão, feita uma análise 

�ist�rica e ponderadas as possíveis causas da utilização indiscriminada de agrot�xicos na 

sociedade moderna de consumo, � importante que se pense no �ireito como um importante 

instrumento de minimização dos riscos socioambientais causados pelo uso abusivo de 

subst�ncias químicas na produção agrícola contempor�nea, tema este que será abordado com 

mais profundidade nas pr�ximas lin�as� 

�  

�������������������������������������������������������������
do ��� poderia ser a principal causa da redução populacional de diversas aves� �ste livro � considerado a primeira 
manifestação ecol�gica contra o uso indiscriminado do ����� �� �����, �laudio� ������, �oão ��� ����, 
�laf� ��� �dicloro difenil tricloroetano�� toxicidade e contaminação ambiental�uma revisão� �u�mica �ova, v� 
��, n� ���, p� ��������, ����� �isponível em �ttp�������scielo�br�scielo�p�p�script�sci�arttext�pid�������
������������������� �cesso em �� dez� ������ 
�� ����N���, et al, op� cit�, p� ��� 
�� ����N���, et al, op� cit�, p� ��� 
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�.� AGROTÓ�ICOS E A �EGIS�AÇ�O DO �RASI� 

 

�p�s, no capítulo anterior, ter�se realizado uma contextualização do problema 

apresentado na presente pesquisa, atrav�s de uma análise do modelo social em que se vive 

atualmente e quais os valores que norteiam as decis�es na sociedade contempor�nea �lucro e 

progresso t�cnico�econ�mico, em desfavor do meio ambiente�, busca�se introduzir, neste 

segundo capítulo, o papel do �ireito na problemática em análise� 

�erificou�se que o �omem vem sacrificando o meio ambiente para satisfação de suas 

novas e m�ltiplas vontades, potencializadas pelo consumo exacerbado, as quais são ilimitadas, 

disputando bens da natureza que, por sua vez, são limitados���  

�iante deste cenário, são necessários mecanismos capazes de frear as condutas que 

degradam o meio ambiente, a fim de restabelecer o equilíbrio ambiental, na busca por um 

desenvolvimento sustentável� Neste aspecto, a sociedade pressiona o �stado para que 

desenvolva instrumentos de preservação do meio ambiente��� 

�m destes mecanismos diz respeito à elaboração de normas protetivas ambientais de 

direito interno e internacional��, capazes de coibir a ação �umana e reverter os pre�uízos 

causados pela exploração abusiva do meio ambiente, pois como leciona �eale��, se antes 

recorríamos à natureza para esta servir de base ao �ireito, sofremos �o�e uma trágica inversão, 

sendo necessário que o �omem recorra ao �ireito para salvar a natureza que morre, pois 

responsabilidade sua� 

�endo assim, o �ireito mostra�se como importante instrumento de preservação da 

qualidade ambiental, motivo pelo qual, neste momento do trabal�o, pretende�se desenvolver 

uma análise acerca da legislação que rege o tema dos agrot�xicos no �rasil, demonstrando de 

que forma o �ireito atua sobre os riscos decorrentes do modo de produção moderno� 

�esta forma, o capítulo ficará dividido em três par�metros centrais� uma análise 

acerca da utilização de agrot�xicos na produção agrícola brasileira� estudo da legislação que 

rege o tema dos agrot�xicos no �rasil� e as importantes propostas de alteraç�es legislativas 

em discussão atualmente no �ongresso Nacional, bem como os possíveis impactos destas 

alteraç�es� 

�������������������������������������������������������������
�� ������, �dis� Direito do ambiente: doutrina, �urisprudência, glossário� �� ed� �ão �aulo� �evista dos 
�ribunais, ����� p� ��� 
�� ����N��, �aria �laudia �respo� ���N, Natac�a �ouza� ��N����, �ristina �ias� � inserção da tutela 
ambiental no ordenamento �urídico e o efetivo exercício da cidadania na proteção do ambiente� �n� �mbiente� 
pol�tica� p�blica� e �uri�di��o� �axias do �ul� �ducs, ����, p� ���� 
�� �bid�, p� ���� 
�� �����, �iguel� �em�ria�� �olume �� �ão �aulo� �araiva, ����� p� ���� 
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�cerca da legislação vigente, far�se�á uma análise do art� ���, da �onstituição 

�ederal e da �ei ��������, a ��eis dos �grot�xicos�, que são normativas �á consolidadas 

acerca do tema em investigação, bem como uma breve retrospectiva legal de como a legislação 

atual se delineou� 

�m outro aspecto, serão trazidas para estudo as propostas de alteraç�es legislativas 

em tr�mite �o�e no �ongresso Nacional em relação à �ei dos �grot�xicos, entre elas 

principalmente o �� ����������, con�ecido como o ��� do �eneno� e o �� ����������, que 

prop�e a �olítica Nacional de �edução de �grot�xicos � �N���, importantes pro�etos de 

�ei, antag�nicos, que visam alterar substancialmente a legislação atualmente em vigor� 

� primeiro, visa afrouxar as regras de liberação de agrot�xicos no �rasil, impondo 

um rito mais sumário ao processo� �amb�m prop�e a alteração do termo �agrot�xico� por 

�fitossanitário� e flexibiliza o uso de subst�ncias que causem danos ao usuários, passando a 

classificá�los como danos �aceitáveis� e �não aceitáveis�� � pro�eto prop�e, ainda, alteração 

na responsabilidade do controle de liberação das subst�ncias, o que �o�e � feito pelo �����, 

�nvisa e �inist�rio da �gricultura, passaria a ser responsabilidade apenas do �inist�rio da 

�gricultura� �rata�se de pro�eto de lei apresentado pelos defensores de tal tecnologia� 

�á, o segundo, proposto pela corrente oposta, ob�etiva conscientizar a população para 

os riscos que a utilização exagerada de agrot�xicos traz à sa�de �umana e ao meio ambiente, 

propondo incentivo à agroecologia como modelo de produção de alimentos e um maior 

controle aos agrot�xicos autorizados no país, bem como fiscalização pela legislação �á 

existente� 

�esta forma, neste momento do trabal�o, pretende�se fazer um apan�ado geral acerca 

das quest�es legais que envolvem o tema dos agrot�xicos, podendo�se verificar de que forma 

o �ireito regra, em nível nacional, a utilização de agrot�xicos na sociedade de consumo 

brasileira� Neste aspecto, será possível tamb�m verificar se esse �ireito disp�e de maneira 

adequada à proteção ambiental e �umana�  

 

�.1 O ��� �������������� �� ����������� �� �������� �������� ���������� 

 

�az�se necessário analisar, neste momento do trabal�o, os efeitos da �evolução 

�erde e a difusão do uso de pesticidas no �rasil, principalmente tendo em vista as 

características geográficas do �aís, que o coloca como um dos maiores produtores de 

monoculturas do mundo, principal base da economia brasileira desde os prim�rdios da 
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colonização���  

� importante mencionar que �ouve muito estímulo por parte do governo federal nas 

aç�es para fortalecimento da ind�stria química vinculada às produç�es agrícolas, 

principalmente na segunda metade dos anos ����� �elata �ezerra�� que o �stado teve papel 

fundamental no incremento da produção brasileira de agrot�xicos� 

 
�em d�vida, o papel desempen�ado pelo �stado foi fundamental para incrementar 
a produção �brasileira� dos pesticidas, se�a mediante uma gama de financiamentos 
e políticas de cr�ditos agrícolas, isenção de tributos aplicados em benefício das 
empresas transnacionais de origem americana e europeia ou pela normatização 
propícia à disseminação dos agrot�xicos�  
 

Neste período, ocorreu a instituição do �N�� � �rograma Nacional dos �efensivos 

�grícolas, que buscou internalizar a utilização de agrot�xicos no �rasil, com o ob�etivo de 

industrializar a agricultura nacional��� 

�esta forma, materializou�se a proposta estatal de se alcançar um elevado padrão de 

produtividade agrícola, fabricação e consumo de agrot�xicos, ob�etivando a mudança do perfil 

da agricultura nacional� �restaram atendidos, portanto, os interesses das grandes ind�strias 

multinacionais que se encontravam ávidas por novos mercados consumidores para os seus 

produtos���� 

�odo esse quadro coloca o �rasil, portanto, no topo do ran�ing�� de países que mais 

consomem agrot�xicos no planeta, sendo entre as subst�ncias utilizadas figuram algumas �á 

inclusive proibidas em outros países��� �egundo o ���� � �nstituto �rasileiro de �eografia e 

�statística��, o uso de agrot�xicos na agricultura brasileira mais que dobrou, num período de 

�� anos �����������, apresentando um crescimento de ����� �ntre os produtos utilizados, 

cerca de ��,�� foram considerados perigosos e ��,�� muito perigosos, estando entre os 

�������������������������������������������������������������
�� ������, �overno do� �ra�il deve virar maior produtor mundial de �o�a no mundo em ����� �isponível em� 
�ttp�������brasil�gov�br�noticias�economia�e�financas���������brasil�deve�virar�maior�produtor�mundial�de�
so�a�no�mundo�em������� �cesso em �� dez� ����� 
�� �������, op� cit�, p� ��� 
�� �����, �ábio �enrique �ittes� ������, �ictor� � �ist�ria da �nd�stria de �grot�xicas no �rasil� das 
primeiras fábricas na d�cada de ���� aos anos ����� �n� �nai� do ��� �on�re��o da Sociedade �ra�ileira de 
�conomia� �dmini�tra��o e Sociolo�ia �ural� ����� �isponível em�  
��ttp�������sober�org�br�palestra�������pdf�� �cesso em �� dez� ����� 
�� �bid�, p� ��� 
�� �N��� �nstituto Nacional do ��ncer� �ra�il lidera ran�in� con�umo a�rot��ico�� �isponível em� 
������inca�gov�br��ps��cm�connect�����brasil�lidera�ran�ing�consumo�agrotoxicos�� �cesso em �� dez� 
����� 
�� ������, �inist�rio do �eio �mbiente� ��rot��ico�� �isponível em� � �ttp�������mma�gov�br�seguranca�
quimica�agrotoxicos�� �cesso em� �� �un� ����� 
�� �������� �gência �mbrapa de �nformação �ecnol�gica� ��rot��ico� no �ra�il� �isponível em 
��ttp�������agencia�cnptia�embrapa�br�gestor�agricultura�e�meio�ambiente�arvore���N�����������������
������tml�� �cesso em� �� �un� ����� 
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n�meros principalmente �erbicidas, inseticidas e fungicidas� �obre essa questão, �ezerra�� 

reflete que os países subdesenvolvidos, a exemplo do �rasil, são os que mais utilizam 

subst�ncias químicas em sua produção �á que carecem de consistente consciência ambiental e 

eficiente legislação� 

 
Nesse contexto, c�ama a atenção, precipuamente, o fato de que nos países 
subdesenvolvidos � que se tem verificado um emprego mais intenso de diversos 
produtos que sofrem ampla restriç�es de fabricação, comercialização e uso nos 
países mais ricos da �uropa, �apão e �stados �nidos� �corre que, aproveitando�se 
da ausência de consistente consciência ambiental e de eficiente legislação nas 
naç�es pobres, vários produtos de teor biocida continuam sendo largamente 
fabricados, difundidos e utilizados� 
 

�m capítulo específico serão analisadas mais a fundo quais seriam tais subst�ncias e 

sua situação de sua liberação no �rasil, bem como será estudada a legislação que envolve o 

tema, mas para esse momento � importante a reflexão do motivo pelo qual se utiliza tanto 

agrot�xico na produção agrícola contempor�nea e porque a sociedade não se preocupa em 

correr tais riscos� 

�s raz�es para os n�meros alarmantes que envolvem o tema dos agrot�xicos não se 

restringem ao consumismo exacerbado, característica da sociedade moderna, ou ao nobre 

dese�o de saciar a fome no mundo, trazido pela �evolução �erde, conforme �á aventado� 

�ercebe�se que o lucro obtido pelas grandes multinacionais da ind�stria química � fator de 

peso para o crescente uso das subst�ncias, pois � um mercado que envolve enormes interesses 

econ�micos e segue em ascensão no �rasil� �abe�se que a ind�stria �á vende ao produtor um 

�combo� da semente � o �erbicida, incentivando�o a utilizar o veneno de sua marca e 

tornando�se dependente durante toda a escala produtiva��� 

� evolução tecnol�gica dos meios de produção trouxe esta visão industrial à 

produção alimentícia, impulsionada pelo consumo� � evolução tecnol�gica trazida pela 

ciência nos �ltimos anos propiciou avanços nas áreas da biotecnologia, ciência, informática, 

telecomunicaç�es, produção e ind�strias em geral, trazendo muitas mudanças nas relaç�es 

sociais e culturais e transmutando a sociedade dita moderna em sociedade de consumo, sendo 

o consumismo o motor propulsor de seu desenvolvimento econ�mico e tecnol�gico��� 

�������������������������������������������������������������
�� �������, op� cit�, p� ��� 
�� �����N������, �os� �nt�nio� �b�urdo da a�ricultura moderna: dos fertilizantes químicos e agrot�xicos à 
biotecnologia� ����� �isponível em� � �ttp�������fgaia�org�br�texts�biotec��tml�� �cesso em� �� �un� ����� 
�� �������, �gostin�o �li �oppe� ��N����N, �na �aula� ��N�����, �ac�el �assini� � �iperconsumismo 
e os riscos ambientais provocados por resíduos s�lidos� uma análise da política nacional dos resíduos s�lidos, 
tendo �axias do �ul como referência� �n� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� ���N, �uiz 
�ernando �el �io� �ipercon�umo� ri�co� ambientai� provocado� pelo� re��duo� ��lido� e pol�tica� p�blica� no� 
munic�pio� de �a�ia� do Sul e �a��o �undo� �axias do �ul� �lenum, ����, p� ��� 
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�lenca�se o consumo desregrado como uma das causas da expansão da sociedade e 

da busca desenfreada pelo lucro, como muito se falou at� aqui� �ara �agundes et al�, utilizar 

mecanismos a fim de impulsionar o progresso � uma característica da modernidade, estando 

os agrot�xicos inseridos no pro�eto de modernidade idealizado pela sociedade ocidental� 

 
�s agrot�xicos se inserem dentro do pro�eto científico da modernidade ocidental� � 
que a ciência alme�ava, em um primeiro momento a serviço da guerra, era 
determinar a �egemonia da força atrav�s de um saber que poderia estrategicamente 
controlar o mundo� ����� � ciência substitui �eus no centro das atenç�es, e se prop�e 
a resolver os problemas da �umanidade� ����� � como se pudesse, num passe de 
mágica, acabar com as �pragas� da lavoura, com as doenças, etc� �ela ciência, 
prometeu�se a felicidade e a crença de que ela acabaria com os inimigos, fossem 
eles vírus, bact�rias, fungos ou perceve�os��� � mundo de felicidade plena não 
passou de uma grande ilusão� �� 
 

�ontudo, ao passo que a tecnologia resolveu alguns problemas da sociedade, acabou 

por produzir outros mais graves� �s agrot�xicos, apesar de serem capazes de combater 

algumas pragas, fizeram com que outras se fortalecessem e novas doenças surgissem, trazendo 

mais problemas de sa�de p�blica e ambiental� 

�trav�s do processo, introduzido na agricultura brasileira, con�ecido como 

�modernização conservadora�, novas t�cnicas, como a utilização de insumos químicos, 

contribuíram para aumentar os níveis de produtividade, mas por outro lado, tamb�m, para 

deteriorar as relaç�es de trabal�o no campo, causar significativas perdas ambientais e 

destruição de recursos naturais produtivos��� 

�o analisar com cuidado o processo de modernização da agricultura, percebe�se que 

o aparente progresso conquistado com a utilização de tecnologias para o aumento da produção 

atrav�s da utilização de tais subst�ncias, se contrap�e aos riscos por elas gerados à sa�de dos 

seres �umanos e todos os demais seres vivos do planeta� � evolução científica utilizada pelo 

ser �umano no camin�o da evolução ameaça a manutenção e qualidade de vida no planeta� �á 

uma preocupação tão grande em se aumentar a produção, sob a cegueira do consumo, que o 

modo de produção moderno tornou�se uma esp�cie de veneno para a vida na �erra� 

�ara �o�n �ra�, �o mundo prot�tico que os �umanos estão criando para si mesmos 

será destruído, muito antes de ser completado, pelos efeitos colaterais da atividade �umana � 

guerra, poluição e doença���� �sso significa dizer que o modo de se desenvolver e progredir 

escol�ido pelo �omem moderno, que não se preocupa em correr riscos para obtenção de 

�������������������������������������������������������������
�� ����N���, et al, op� cit�, p� ��� 
�� �������, �ntenor� ��rot��ico�� a praga da dominação, o custo ambiental e social de uma agricultura 
dependente� �orto �legre� �ercado �berto, ����, p� ��� 
�� ����, �o�n� �ac�orro� de pal�a: reflex�es sobre �umanos e outros animais� �io de �aneiro� �ecord, ����, p� 
���� 
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resultados no campos científico, tecnol�gico e econ�mico, pode acabar por se tornar uma arma 

de destruição para sua esp�cie e demais esp�cies que �abitam o planeta� 

�amb�m nesse sentido pensam �oraes e �erreira, ao afirmarem que �o paradigma 

do modelo de modernidade colocou em risco o bem mais precioso e fundamental existente� a 

perpetuação da vida e, paradoxalmente, a pr�pria existência �umana sobre a �erra���� 

�rata�se de um contrassenso imaginar que a sociedade moderna possa ser exterminada, 

por tecnologias criadas pela pr�pria raça �umana na tentativa de progredir e evoluir a qualquer 

custo� � uma forma de desenvolvimento que não se sustenta� 

�utzenberger�� analisa a questão da insustentabilidade da agricultura moderna e 

considera que o �omem se desconectou da l�gica dos sistemas vivos naturais quando permitiu 

que a tecnologia invadisse e impedisse o desenvolvimento da atividade biol�gica natural� 

�egundo o autor, nossos ecossistemas de agricultura, ao impor atividades químicas e mec�nicas 

ao solo degradam o meio ambiente e empobrecem a diversidade, precisando compensar essa 

degradação com fertilizantes comerciais� �ontudo, tais subst�ncias comerciais tamb�m são 

provenientes do meio ambiente e estarão brevemente esgotadas, pois todos esses insumos, como 

agrot�xicos e cada vez mais pesada maquinaria, são grandes consumidores de energia e recursos 

naturais����

� modo de produção moderno, que prioriza monoculturas, com utilização intensiva 

de agrot�xicos para controle de pragas, que �á são resistentes aos m�todos tradicionais, gera o 

empobrecimento do solo, a contaminação dos recursos �ídricos e o envenenamento dos 

agricultores e consumidores� �uando o ob�etivo fica concentrado na maximização dos lucros, 

a qualidade da produção fica em segundo plano, acarretando diversos pre�uízos ambientais e 

sociais��� 

�ontudo, apesar dos riscos, a probabilidade � de que o uso de tais procedimentos 

continue em expansão em nível global e, principalmente, nacional, pois o �rasil se direciona, 

economicamente, cada vez mais ao agroneg�cio� � extensão do territ�rio, geografia, clima 

�������������������������������������������������������������
�� ������, �amila �uimarães de� ��������, �aria �eonor �aes �avalcanti� ��������, �anessa 
�odrigues� � sociedade contempor�nea� uma sociedade de risco� �n� ������, �lexandra et al ��rg��� 
��rot��ico�: a nossa sa�de e o meio ambiente em questão� aspectos t�cnicos, �urídicos e �ticos� �lorian�polis� 
��N���, ����, p� ��� 
�� �����N������, �os� �nt�nio� �anual de ecolo�ia: do �ardim ao poder � volume �� �orto �legre� ����, 
����� p� ��� 
�� �����N������, �os� �nt�nio� �b�urdo da a�ricultura moderna: dos fertilizantes químicos e agrot�xicos à 
biotecnologia� �ut� ����� �isponível em� � �ttp�������fgaia�org�br�texts�biotec��tml�� �cesso em� �� �un� ����� 
�� ��������, �ovino dos �antos� ��������, �era ��cia �aes �avalcanti� ������, �illiam �ueiroz 
�uimarães �iegandt� � sa�de e os agrot�xicos� pacientes com neoplasias �ematol�gicas e exposição a agrot�xicos 
�  análise em um �ospital universitário� �n� ������, �lexandra et al ��rg��� ��rot��ico�: a nossa sa�de e o meio 
ambiente em questão� aspectos t�cnicos, �urídicos e �ticos� �lorian�polis� ��N���, ����, p� ���� 
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tropical e temperado e as várias bacias �idrográficas espal�adas por todo o territ�rio nacional 

são fatores que, somados, fazem do país uma potência mundial na produção alimentos� 

�amb�m porque � desta forma que se posicionam nossos deputados e senadores, conforme 

demonstram os pro�etos de lei em tr�mite no �ongresso nos dias atuais, os quais serão 

analisados em capítulo oportuno, mas que ob�etivam afrouxar, ainda mais, as regras 

envolvendo a liberação e utilização de agrot�xicos na produção brasileira� 

Não �á d�vidas de que este modelo de progresso baseado na exploração intensiva 

dos recursos naturais e em tecnologias �á começa a enfrentar dificuldades, pois não � aceitável 

o emprego de meios de produção que ameace o meio ambiente e o ser �umano em tão alto 

nível� 

�em d�vidas, a utilização de agrot�xicos � considerada uma condição indispensável 

para a agricultura, estando relacionado ao êxito e ao fracasso de uma col�eita� �xiste uma 

crença disseminada, principalmente ap�s a �evolução �erde, de que os agroquímicos são a 

solução para livrar o ser �umano do perigo da fome, sendo tratados como grandes avanços 

científicos para garantir uma agricultura eficiente e produtiva, atrav�s da introdução de novas 

tecnologias, baseadas na ampla utilização de agrot�xicos e fertilizantes, assim como pela 

seleção e manipulação gen�ticas das esp�cies� 

�or outro lado, o uso intenso e muitas vezes indiscriminado de agroquímicos vem 

provocando incontáveis danos ambientais, alguns de caráter permanente, al�m de expor os 

trabal�adores rurais a intoxicaç�es agudas ou cr�nicas, sendo muitos deles penalizados com 

o �bito com o desenvolvimento de enfermidades degenerativas, especialmente alguns tipos de 

c�ncer e enfermidades do sistema nervoso� �amb�m existe o perigo de resíduos químicos que 

permanecem nos alimentos, expondo a sa�de dos consumidores, sendo tema recorrente 

quando o assunto � sa�de p�blica��� 

�o se falar em sa�de p�blica, � importante se pensar não somente nos consumidores 

de produtos com resíduos químicos, mas tamb�m em todas as pessoas despreparadas que 

manuseiam as subst�ncias sem qualquer orientação, colocando tamb�m sua sa�de em risco �á 

que �agricultores e empregados de ind�strias fabricantes de agrot�xicos são os grupos de 

maior vulnerabilidade aos danos decorrentes da exposição aos pesticidas���� 

� necessário que se leve em conta que a fonte de toda a agricultura � o pr�prio meio 

�������������������������������������������������������������
�� ��������, �rmando �eraz� �����, �aíse� �a presi�n del consumo sobre el m�dio ambiente� alimentos, 
producci�n agrícola � seguridad alimentaria� �n� �������, �gostin�o �li �oppe� ���N, �uiz �ernando �el 
�io� �ela��e� de con�umo: políticas p�blicas� �axias do �ul� �lenum, ����, p� ���� 
�� ��������� ��������� ������, op� cit�, p� ���� 
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ambiente, sendo que, se não �ouver cuidado, ocorrerá um esgotamento dos recursos naturais 

e, consequentemente, crise no sistema produtivo agrícola proveniente de sua pr�pria 

exploração indiscriminada� 

�or�m, � na produção e na busca pelo lucro que se concentra o problema, pois para 

as multinacionais que dominam o seguimento, não � interessante uma reflexão acerca dos 

riscos socioambientais provenientes do seu neg�cio� �anto � verdade tal raciocínio, que basta 

uma análise do fato de que a ind�stria de medicamentos � a mesma dos agrot�xicos��� �s 

grandes empresas dos segmentos farmacêutico e agroquímico, como a �a�er��onsanto, 

��ngenta���em���ina e �o���upont��, estabelecem um oligop�lio aonde controlam a 

manipulação gen�tica de sementes, os agrot�xicos para manutenção da lavoura e os 

medicamentos para tratamento posterior dos efeitos causados de tais subst�ncias no corpo 

�umano� �rata�se de um contrassenso alimentado pela sociedade de consumo, que alimentado 

pela perseguição do lucro e o progresso econ�mico, não contabiliza os riscos a que está 

exposta� 

�anter este modelo de desenvolvimento, que utiliza de maneira indiscriminada os 

agrot�xicos está trazendo, sem d�vidas, consequências negativas à sa�de �umana e ao meio 

ambiente equilibrado, intensificando os problemas de fome e doenças� �ados científicos �á 

existem na área da sa�de demonstrando a ligação direta dos efeitos de subst�ncias químicas 

presentes nos agrot�xicos na sa�de �umana e no meio ambiente, os quais serão trazidos ao 

presente trabal�o em capítulo específico� �ão evidências de que a tecnologia criada pelo ser 

�umano em busca de progresso econ�mico pode l�e a s�rios riscos socioambientais, caso não 

�a�a uma reflexão acerca dos camin�os escol�idos para o denominado progresso� 

�inger�� reflete sobre o modu� vivendi moderno, entendendo se tratar de uma ameaça 

à sobrevivência da sociedade� 

 
�eparamo�nos, �o�e em dia, com uma nova ameaça à nossa sobrevivência� � 
proliferação de seres �umanos, aliada aos subprodutos do crescimento econ�mico, 
� tão capaz de varrer do mapa a nossa sociedade quanto o foram as vel�as ameaças 
� e não apenas a nossa sociedade, mas todas as outras� 
 

Não � preciso muito para concluir que tal forma de produção � insustentável� polui o 

�������������������������������������������������������������
�� ���������, �ederação dos �rabal�adores na �gricultura �amiliar do �io �rande do �ul� � ind��tria do� 
rem�dio� � a me�ma do� a�rot��ico�� �an� ����� �isponível em� ��ttp���fetrafrs�org�br�a�industria�dos�remedios�
e�a�mesma�dos�agrotoxicos�afirma�painelista�no�forum�social��� �cesso em �� dez� ����� 
�� ���N���, �iovanna �ilva� �anco de �emente� como materiali�a��o do princ�pio da precau��o �rente ao 
proce��o de mercantili�a��o da �emente� ����� �issertação ��estrado em �ireito �grário� � �niversidade �ederal 
de �oiás, �oi�nia, ����� �isponível em ��ttps���repositorio�bc�ufg�br�tede��andle�tede������, p� ��� 
�� ��N���, �eter� �tica pr�tica� �� ed� �ão �aulo� �� �ontes, ����, p� ���� 
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meio ambiente natural, traz consequências graves à sa�de �umana e ambiental, degrada 

ecossistemas nativos e tende a esgotar os recursos �ídricos��� �az com que a forma escol�ida 

para obtenção de lucro e progresso científico mostre�se insustentável, trazendo riscos graves 

ao meio ambiente e a sa�de �umana� 

�abe�se que o problema da fome e da má distribuição de renda no �rasil, persiste, 

em que pese o modo de produção alimentar moderno movimentar vultosas quantias de 

din�eiro� � progresso tecnol�gico e econ�mico não deu conta de resolver os problemas sociais 

em torno da questão, mas criou, sim, muitas outras mazelas�  

� que se percebe, com a intenção desta pesquisa, � que o tema do uso indiscriminado 

de agrot�xicos na sociedade de consumo envolve muitos interesses econ�micos, �umanos e 

ambientais, que entram em c�oque com o enfoque fortemente capitalista que envolve a 

questão� �abe�se que � preciso produzir alimento em quantidades suficientes a toda população, 

mas não � necessário se vislumbrar a produção apenas com os ol�os do consumo desenfreado, 

em busca de um progresso a qualquer custo e visando apenas o lucro� � preciso sopesar as 

consequências ambientais e sociais, pisando no freio quando o assunto � a busca pelo lucro e 

progresso a qualquer custo, adotando�se práticas tradicionais e mais �ustas no cultivo do 

alimento que c�ega a mesa de todos os consumidores, sob pena de um legado ambiental e de 

sa�de �umana com o qual não se poderá lidar �amais� 

�ois progresso desacompan�ado de desenvolvimento �umano, de forma sustentável, 

� apenas avanço tecnol�gico, estando longe de vislumbrar o vi�s �umano como fator 

preponderante da estrutura social� � desenvolvimento do consumo e desenvolvimento 

financeiro não � igual a desenvolvimento �umano e social, qualidade de vida nem 

desenvolvimento sustentável��� 

�ouglas e �ildavs���� resumem a relev�ncia da problemática em uma s� frase� 

��bviamente, se nos importamos com nossa prole, vamos querer deixar�l�es um mundo 

mel�or�� � um pensamento de solidariedade intergeracional que precisa nortear as decis�es 

da sociedade moderna quando o assunto for desenvolvimento e progresso� 

�ara tanto, � necessário um aparato �urídico que ofereça proteção ao meio ambiente, 

�������������������������������������������������������������
�� ��NN�, �arlos �abaglia� � revolu��o verde � in�u�tent�vel� �n� � �co� �br� ����� �isponível em 
�ttp�������oeco�org�br�colunas�carlos�gabaglia�penna�������a�revolucao�verde�e�insustentavel��� �cesso em �� 
de �un�o de ����� 
�� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �������, �enrique �ioranza �oppe� � sociedade 
moderna �iperconsumista e os riscos ambientais� as políticas p�blicas locais como forma de solução democrática� 
�n� ����, �dir �baldo� ����N, �eferson� �������N, ��rgio ��rg��� Direito ambiental e �ociedade� �axias 
do �ul� �ducs, ����, p� ���� 
�� �������� ���������, op� cit�, p� ���� 
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garantindo�o saudável às presentes e futuras geraç�es, motivo pelo qual as pr�ximas lin�as 

dedicam�se a analisar a legislação brasileira no que se refere ao direito ambiental�  

 

�.2 ���������� ��������� ���������� �� ����� ���������� 

 

� modelo de organização social escol�ido pelo �omem moderno baseia�se no risco e 

desencadeia uma crise pluridimensional, sendo uma destas dimens�es a ambiental, conforme 

falou�se at� aqui� �xiste um conflito de interesses, a medida em que os mecanismos utilizados 

para o desenvolvimento econ�mico comprometem a qualidade do meio ambiente, ameaçando, 

assim, a continuidade da vida no planeta���  

�al realidade traz ao planeta consequências ambientais e tamb�m sociais, o que vem 

despertando a preocupação de diversos segmentos da sociedade ao longo das �ltimas d�cadas, 

por se entender que o meio ambiente � fração indissociável da vida �umana e base para a 

manutenção de todas as formas de vida no planeta� 

� assimilação dessa realidade desencadeou, em �mbito global, o despertar de uma 

consciência ambiental, que culminou na realização de diversos encontros internacionais com 

vistas a plane�ar mecanismos de proteção ao meio ambiente, com práticas sociais e políticas 

voltadas ao desenvolvimento sustentável� �entre as aç�es, insere�se a criação de normas 

�urídicas capazes de dar efetividade a essa proteção� Nasce, assim, o �ireito �mbiental, ramo 

das �iências �urídicas voltado à proteção da qualidade do meio ambiente��� 

�ode�se citar a �onferência de �stocolmo e a �onferência das Naç�es �nidas sobre o 

�eio �mbiente e �esenvolvimento �������� como os marcos mais importantes para a tutela 

do direito ambiental internacional, ambos produzidos pela �N�� � primeiro encontro foi 

importante por debater a import�ncia em se unir a ideia de progresso com a de conservação 

ambiental, resultando num �lano de �ção para o �eio �mbiente� �� anos depois, no �io de 

�aneiro, elaborou�se a �eclaração sobre o �eio �mbiente e estabeleceu�se a �genda ��� �esta 

forma, consagrou�se a ideia de desenvolvimento sustentável e a bandeira de proteção ao meio 

ambiente gan�ou cada vez mais espaço no cenário global e nacional� 

No �rasil, a partir da d�cada de ��, a inserção da tutela ambiental no ordenamento 

�urídico passou a ocorrer efetivamente, podendo�se citar principalmente a edição da �ei 

�������������������������������������������������������������
�� ����N��, �aria �laudia �respo� ���N, Natac�a �ouza� ��N����, �ristina �ias� � inserção da tutela 
ambiental no ordenamento �urídico e o efetivo exercício da cidadania na proteção do ambiente� �n� �mbiente� 
pol�tica� p�blica� e �uri�di��o� �axias do �ul� �ducs, ����, p� ��� 
�� �bid�, p� ��� 
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��������, que instituiu a �olítica Nacional do �eio �mbiente ��N����� �al lei trouxe 

conceitos de meio ambiente, poluição e degradação ambiental, bem como estabeleceu diretrizes 

a fim de orientar as aç�es da �nião, �stados e �unicípios na preservação ambiental e equilíbrio 

ecol�gico� 

�ontudo, foi a �onstituição �ederal de ���� que verdadeiramente consolidou a 

proteção ambiental no ordenamento �urídico brasileiro, ao considerar o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental, destinando um capítulo inteiro 

à questão� �trav�s do art� �����, a �onstituição �ederal declara o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado um direito de todos, bem de uso comum e essencial à sadia 

qualidade de vida� �o mesmo tempo que dá o direito ao usufruto do meio ambiente a todos, a 

�arta �agna c�ama toda o poder p�blico e toda a coletividade no compromisso de defender 

e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras geraç�es� 

�������������������������������������������������������������

�� �rt� ���� �odos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo�se ao poder p�blico e à coletividade o dever de defendê�lo e preservá�
lo para as presentes e futuras geraç�es� 
� �� �ara assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder p�blico� 
� �  preservar e restaurar os processos ecol�gicos essenciais e prover o mane�o ecol�gico das esp�cies e 
ecossistemas� 
�� �  preservar a diversidade e a integridade do patrim�nio gen�tico do �aís e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material gen�tico� 
��� �  definir, em todas as unidades da �ederação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente atrav�s de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que �ustifiquem sua proteção� 
�� �  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo pr�vio de impacto ambiental, a que se dará publicidade� 
� �  controlar a produção, a comercialização e o emprego de t�cnicas, m�todos e subst�ncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente� 
�� �  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização p�blica para a preservação 
do meio ambiente� 
��� �  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecol�gica, 
provoquem a extinção de esp�cies ou submetam os animais a crueldade� 
� �� �quele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 
solução t�cnica exigida pelo �rgão p�blico competente, na forma da lei� 
� �� �s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente su�eitarão os infratores, pessoas físicas ou 
�urídicas, a sanç�es penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados� 
� �� � �loresta �maz�nica brasileira, a �ata �tl�ntica, a �erra do �ar, o �antanal �ato��rossense e a �ona 
�osteira são patrim�nio nacional, e sua utilização far�se�á, na forma da lei, dentro de condiç�es que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais� 
� �� �ão indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos �stados, por aç�es discriminat�rias, necessárias à 
proteção dos ecossistemas naturais� 
� �� �s usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não 
poderão ser instaladas� 
� �� �ara fins do disposto na parte final do inciso ��� do � �� deste artigo, não se consideram cru�is as práticas 
desportivas que utilizem animais, desde que se�am manifestaç�es culturais, conforme o � �� do art� ��� desta 
�onstituição �ederal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrim�nio cultural brasileiro, 
devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem�estar dos animais envolvidos� �������� 
�on�titui��o da �ep�blica �ederativa do �ra�il de ����� �isponível em � 
�ttp�������planalto�gov�br�ccivil�����onstituicao��onstituicao��tm�� �cesso em� �� set� ������ 
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�esta forma, a proteção ambiental gan�a �tatu� constitucional, constituindo o direito 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado direito fundamental da pessoa �umana, sem o 

qual o indivíduo não � capaz de se realizar, de conviver e, por vezes, nem mesmo sobreviver, 

ficando explicita sua essencialidade para manutenção da vida no �laneta��, merecendo, 

portanto, tutela da lei maior� 

�cerca do tema específico em análise, qual se�a a regulamentação da utilização de 

agrot�xicos, foi em ���� a primeira disciplina legal que tratou ligeiramente sobre a questão, 

atrav�s do �ecreto n� ������, regulamentando a defesa sanitária vegetal� �al norma possuiu 

caráter amplo e esteve mais voltada à proteção dos vegetais naturalmente existentes e cultivados 

em solo nacional��� �isciplinou o controle p�blico de autorização à importação, com�rcio, 

tr�nsito e exportação dos vegetais e esp�cies da fauna, su�eitando os elementos mais nocivos às 

plantas a procedimentos de apreensão e destruição e os de menor impacto à práticas de expurgo, 

desinfecção ou esterilização��� 

�amb�m disciplinou a adoção de medidas de erradicação e combate à doenças e pragas, 

impondo providências para a fiscalização�� de inseticidas e fungicidas aplicados às lavouras e 

submetendo os fabricantes, importadores e cooperativas responsáveis pelos pesticidas a 

realizarem o registro e licenciamento de seus produtos no �erviço de �efesa �anitária �egetal, 

o qual deveria averiguar a eficácia de tais subst�ncias, podendo contar com a colaboração do 

�nstituto de �iologia �egetal e�ou �nstituto de �uímica �grícola� �mportante ressaltar que as 

aç�es p�blicas envolvendo o controle dos agrot�xicos �á estavam, na d�cada de ��, 

subordinadas ao �inist�rio da �gricultura, podendo �o �ovêrno �ederal entrar em 

entendimento e assinar ac�rdos com os govêrnos estaduais para efeito apenas da fiscalização 

do com�rcio de ins�ticidas e fungicídas, com aplicação na lavoura���� 

� referida legislação tornou�se rapidamente alvo de críticas pela corrente protecionista 

�������������������������������������������������������������
�� ����N��� ���N� ��N����, op� cit�, p� ���� 
�� �rt� �� �ndependentemente do estabelecido no art� ��, o �inist�rio da �gricultura poderá pro�bir ou estabelecer 
condiç�es especiais para a importação de qualquer vegetais, partes de vegetais e produtos agrícolas que proven�am 
de paízes suspeitos ou assolados por doenças ou pragas, cu�a introdução no país possa constituir perigo para as 
culturas nacionais� �������� Decreto n� ���������� de �� de abril de ����� �isponível em� � 
�ttp�������planalto�gov�br�ccivil����decreto�������������������tm�� �cesso em� �� dez� ������ 
�� �rt� ��� �s produtos vegetais importados, infectados ou infestados, ou mesmo suspeitos de serem veiculadores 
de fungos, insetos e outros parasitos, �á existentes e disseminados no país e reputados de import�ncia econ�mica 
secundária, poderão ser despac�ados, uma vez submetidos à situação ou expurgo, ou esterilização, segundo as 
condiç�es determinadas pelo �inist�rio da �gricultura� ��bid��� 
��  �rt� ��� � �inist�rio da �gricultura, por interm�dio dos t�cnicos encarregados da execução das medidas de 
defesa sanitária vegetal, poderá inspecionar quaisquer propriedades como se�am� fazendas sítios, c�ácaras, 
quintais, �ardins, �ortas, etc�, com o fim de averiguar da, existência de doenças e, pragas dos vegetais e aplicar às 
medidas constantes dêste regulamento� ��bid��� 
�� �bid�, art� ��� 
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do meio ambiente, pois era de frágil regulamentação e foi elaborada antes dos produtos 

org�nico�sint�ticos ocuparem o mercado, favorecendo, assim, a atuação de empresas 

multinacionais voltadas à fabricação e comercialização de pesticidas��� �lterado em ����, o 

�ecreto ������ permaneceu em vigor at� ����, quando editada a �ei dos �grot�xicos n� 

��������, em vigor at� os dias de �o�e� 

�obre o decreto ���������, �ezerra�� faz consideraç�es, reforçando que tal legislação 

não tin�a a preocupação de resguardar o meio ambiente, �á que os recursos naturais eram vistos 

com fins utilitaristas, diante da agricultura convencional fomentada à �poca� 

 
�ealmente, o �ecreto ��������� surgiu sem a preocupação de garantir meios de se 
resguardar o ambiente face o emprego dos agrot�xicos, fato compreensível em virtude 
de visão utilitarista dos recursos naturais que restava preponderante à �poca de sua 
elaboração� �corria que os elementos da natureza eram considerados apenas em seu 
valor econ�mico e não enquanto bens essenciais ao equilíbrio ambiental e à pr�pria 
vida �umana� � legislação nacional respectiva à mat�ria, at� então inexistente, não se 
voltava o setor industrial de produção de agrot�xicos uma vez que o desenvolvimento 
da agricultura no modelo convencional iniciou�se, conforme �á visto, na d�cada de 
���� no �rasil� 
 

�m ����, surge, por sua vez, a �ei �����, dispondo sobre a fiscalização do com�rcio 

e uso de produtos fitossanitários� �al lei preocupou�se em estabelecer a obrigatoriedade de 

fiscalização pelos poderes p�blicos do com�rcio e uso de produtos fitossanitários em todo o 

territ�rio nacional, sem, contudo, prever infraç�es ou sanç�es aos transgressores� � normativa 

cuidou, ainda, de trazer o conceito de �produtos fitossanitários���� 

�m novembro de ����, � editada a �ei �����, que tratou da obrigatoriedade de 

inspeção e fiscalização do com�rcio de fertilizantes, corretivos e inoculantes destinados à 

agricultura �art� ���, não dizendo muito mais do que a �ei ��������� � �ei ��������, todavia, 

possibilitou a delegação aos �stados, �errit�rios e ao �istrito �ederal, a competência para 

exercer a inspeção e fiscalização �art� ���� �presentou, ainda, os conceitos de fertilizantes, 

corretivos e inoculantes��� 

�������������������������������������������������������������
�� �������, op� cit�� p� ��� 
�� �������, ibid�, p� ��� 
�� �rt� �� �ntende�se por produtos fitossanitários as subst�ncias ou preparaç�es, de natureza química ou biol�gica, 
e os organismos vivos quando destinados ao emprêgo na prevenção, repelência e destruição de insetos, fungos, 
ervas danin�as, nemat�dios, ácaros, roedores e outras formas de vida animal ou vegetal e outros agentes que afetam 
as plantas e os produtos agrícolas�  
�arágrafo �nico� �ncluem�se como defensivos da lavoura os engen�os destinados aos fins mencionados neste artigo 
desde que se�am essenciais às características do processo de combate� �������� �ei n� ����������� de �� de 
outubro de ����� �isponível em� ��ttp��������camara�leg�br�legin�fed�lei�����������lei��������outubro������
�������publicacaooriginal���pl��tml�� �cesso em� �� set� ������ 
�� �rt� �� �ara os efeitos desta �ei, entende�se� 
a� �or fertilizantes� toda subst�ncia mineral ou org�nica, natural ou sint�tica, fornecedora de um ou mais nutrientes 
das plantas� 
b� �or corretivo� todo material capaz de, quando aplicado ao solo, corrigir�l�e uma ou mais caracteristicas 
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�lguns anos mais tarde, uma inovação ao tema foi trazida pela �ei ����������, que 

buscou aprimorar um pouco mais a norma anterior de ���� quando incluiu a inspeção e 

fiscalização tamb�m na fase da produção dos ingredientes agrícolas� �crescentou, ainda, aos 

fertilizantes, corretivos e inoculantes �á especificados na norma anterior, os estimulantes ou 

biofertilizantes, conceituando�os como �produto que conten�a princípio ativo apto a mel�orar, 

direta ou indiretamente, o desenvolvimento das planta���� � normativa atualizou, ainda, os 

valores das multas �á previstas na legislação anterior cabíveis aos seus infratores� 

�iante do pouco avanço legislativo ocorrido at� ����, �ezerra comenta� �viável 

concluir, destarte, que ao longo dessas sete d�cadas, somente �ouve o surgimento de frágeis 

leis federais regulamentando a mat�ria���� �erifica�se a inexistência de um aparato legal capaz 

de fornecer proteção ao meio ambiente ou a sa�de �umana� 

�t� os anos ��, a legislação federal era ultrapassada, permissiva e ineficaz, conforme 

analisou�se� �m ����, quando editado o primeiro decreto acerca da mat�ria, as consequências 

de muitas subst�ncias à sa�de �umana e ao meio ambiente eram descon�ecidas, e a política do 

governo federal, à �poca, tin�a o ob�etivo de impulsionar a agricultura nacional, facilitando, 

assim, mecanismos capazes de industrializar a agricultura brasileira, atrav�s da modernização 

da sua base t�cnico�produtiva� 

�ara tanto, em ���� foi lançado o �rograma Nacional de �efensivos �grícolas 

��N�����, em ����, programa este responsável pelo aumento da produção de agrot�xicos no 

�rasil em ���� no período de ���� a ������� �om a concessão, atrav�s do �N��, de 

incentivos fiscais, de financiamentos e benefícios tarifários para aquisição de máquinas e 

equipamentos, e a frágil legislação acerca do tema, empresas líderes no mercado mundial, com 

larga capacidade financeira instituíram a ind�stria de agrot�xicos no �rasil� �erra e �elaez��� 

dissertam� 

 

�������������������������������������������������������������
desfavoráveis às plantas� e 
c� �or inoculante� todo material contendo micro�organismos fixadores de nitrogênio e que atue, favoralvemente, 
no desenvolvimento das plantas� ��bid�� 
 
�� ������� �ei n� ����������� de �� de outubro de ����� �rt� ��� �isponível em� 
��ttp��������camara�leg�br�legin�fed�lei�����������lei��������outubro�������������publicacaooriginal���
pl��tml�� �cesso em� �� set� ����� 
�� �������, op� cit�, p� ��� 
�� ������� �ro�rama �acional de De�en�ivo� ��r�cola� � ��D�� �isponível em� 
�ttp�������planalto�gov�br�ccivil����leis�����������anexo��N������������� �cesso em� �� set� ����� 
�� �������, �ntenor� ��rot��ico�� a praga da dominação� �� ed� �orto �legre� �ercado �berto, ����, p� ��� 
��� �����, �abio �enrique �ittes� ������, �ictor� � �ist�ria da ind�stria de agrot�xicos no �rasil� das 
primeiras fábricas na d�cada de ���� aos anos ����� �n� �nai� do ��� �on�re��o da Sociedade �ra�ileira de 
�conomia� �dmini�tra��o e Sociolo�ia �ural� ����� �isponível em� 
��ttp�������sober�org�br�palestra�������pdf�� �cesso em� �� set� ����, p� ��� 
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Na vigência do decreto n� ������, seu texto ultrapassado e sem estrutura de 
classificação toxicol�gica e de fiscalização, favoreceu que vários agrot�xicos das 
empresas líderes mundiais �á banidos pela legislação de alguns países desenvolvidos, 
passassem a ser livremente produzidos no país� �s líderes estenderam assim, o ciclo 
de vida de seus produtos� �demais, elas encontraram facilidades no registro e 
licenciamento de seus produtos, devido aos poucos requisitos necessários para tais 
concess�es� �ara as firmas líderes mundiais bastou adaptar seus produtos às condiç�es 
climáticas e ambientais vigentes no país� Neste cenário, facilitou�se, com o marco 
regulat�rio vigente, a instalação de unidades de produção das grandes empresas no 
�rasil� 
 

�mbora nos países desenvolvidos, as empresas enfrentassem legislaç�es cada vez mais 

restritivas sobre os agrot�xicos, o mesmo não se verificou no �rasil� �esmo em um cenário de 

incremento extraordinário no consumo e na produção, a regulamentação dos agrot�xicos não 

foi atualizado para acompan�ar a realidade que se constituía� 

�l�m de incentivar a produção, as políticas de governo incentivavam tamb�m o 

consumo� �ara �errari���, o crescimento do consumo de agrot�xico nos anos �� e �� foi possível 

graças a uma gigantesca operação publicitária patrocinada por empresas multinacionais, �unto 

de uma agressiva estrat�gia de vendas, com participação direta do �stado� � propaganda 

enaltecia valores ideol�gicos sobre os quais somente possuía valor social aquela propriedade 

que tivesse condiç�es de absorver as mais modernas t�cnicas � máquinas, implementos, novas 

variedades, e, evidentemente, agrot�xicos� �xplorava ideais como eficiência, produtividade, 

buscando modernizar os �ábitos do meio rural, considerados defasados pela nova ind�stria 

química�industrial, sem que se mencionasse, contudo, os riscos a que estão su�eitos o ambiente 

natural e a sa�de p�blica� 

�amb�m o �anco do �rasil, no início dos anos ��, tornou obrigat�ria a destinação de 

��� do valor dos empr�stimos de custeio para a aquisição de agrot�xicos���� �ratava�se de mais 

uma política criada atrav�s do �istema Nacional de �r�dito �ural ��N���, em ����, atrav�s 

da �ei n� ��������, para viabilizar a modernização da agricultura nacional� �omo aponta 

�errari���, estava�se contribuindo, por via institucional, �para ampliar mercados e preservar 

financeiramente a ind�stria química, sem qualquer preocupação com as necessidades dos 

agricultores ou com os efeitos ecol�gicos da medida compuls�ria�� 

�om o cenário nacional de uma legislação nacional defasada, que não controlava a 

produção e consumo de agrot�xicos da forma como deveria, pelo contrário, o incentivava, 

�������������������������������������������������������������
��� �������, op� cit�, p� ��� 
��� �bid�, p� ��� 
��� �rt� �� � cr�dito rural, sistematizado nos têrmos desta �ei, será distribuído e aplicado de ac�rdo com a política 
de desenvolvimento da produção rural do �aís e tendo em vista o bem�estar do povo� �������� �ei n� ����������� 
de �� de novembro de ����� �isponível em� ��ttp�������planalto�gov�br�ccivil����leis��������tm�� �cesso em� 
�� set� ������ 
��� �������, op� cit�,  p� ��� 
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evidentes eram os pre�uízos à sa�de p�blica e ao meio ambiente de um modo geral, percebidos 

principalmente em nível local, motivo pelo qual os �stados começaram a se organizar num 

processo de mobilização política para proteção das suas águas, do seu solo e da sua população� 

� �stado do �io �rande do �ul foi pioneiro neste sentido, como se verá a seguir� 

 

�.2.1 A ��� �� A���������� �� E����� �� R�� G����� �� S�� 

 

� �stado do �io �rande do �ul teve importante papel na normatização da mat�ria dos 

agrot�xicos, inicialmente, em nível estadual, mediante os �ecretos n� ��������� e ���������� 

� primeiro, dispondo sobre o uso de defensivos clorados no �stado, proibiu, a não ser em casos 

excepcionais, a utilização de subst�ncias agrícolas cloratadas no �stado do �io �rande do 

�ul���, ap�s forte pressão da sociedade ga�c�a diante da notícia de que as águas do �io �uaíba 

estavam contaminadas por resíduos de produtos da família dos organoclorados, usados como 

inseticidas nas culturas extensivas da região���� �ontudo, tal normativa não se mostrou 

suficiente, tendo em vista que proibia apenas o uso de tais subst�ncias, não se estendendo ao 

com�rcio, dificultando a fiscalização� 

� segundo �ecreto, por sua vez, disp�s sobre o com�rcio de defensivos agrícolas no 

�stado, impondo a obrigatoriedade do receituário agron�mico e das anotaç�es em livro de 

registros pr�prios para a comercialização de pesticidas a serem utilizados nas lavouras 

realizadas em seu territ�rio���� �sso porque as empresas que fabricavam ou comercializavam o 

veneno estavam saindo ilesas, diante da simples proibição do uso dos defensivos cloratados� � 

responsabilidade recaía ao agricultor, motivo pelo qual apontou�se a solução do receituário 

agron�mico���� �uscava�se, ainda, con�ecimento t�cnico acerca da prescrição dos agrot�xicos, 

para que o engen�eiro agr�nomo servisse de intermediário entre a ind�stria química e o usuário, 

pois a prescrição da receita agron�mica exigia con�ecimentos dos processos t�cnicos, dos 

conceitos, estudo contínuo da tecnologia disponível, análise dos aspectos ecol�gicos �locais e 

regionais�, reflexos toxicol�gicos para o �omem, animais, plantas e meio ambiente, bem como 

servia como forma de profilaxia para acidentes e infecç�es���� 

�������������������������������������������������������������
��� ��� ���N�� �� ���� Decreto n� ������������ de �� de �ul�o de ����� �isponível em� 
��ttp�������al�rs�gov�br�legis��������������������id��ipo��������id��odasNormas���������exto�
��id���Norma�������� �cesso em �� set� ����� 
��� �������, op� cit�, p� ��� 
��� ��� ���N�� �� ���� Decreto n� ������������ de �� de a�o�to de ����� �isponível em� 
��ttp�������al�rs�gov�br�legis��������������������id��ipo��������id��odasNormas���������exto�
��id���Norma������ �� �cesso em �� set� ����� 
��� �������, op� cit�, p� ��� 
��� �bid�, p� ��� 
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�s inovaç�es trazidas pelos �ecretos não esgotavam, contudo, as problemáticas 

enfrentadas com o com�rcio e uso discriminado de agrot�xicos no �io �rande do �ul, motivo 

pelo qual a solução encontrada foi a elaboração de uma �ei �stadual, capaz de aperfeiçoar o 

controle� 

�urge, então, a �ei �a�c�a n� ��������, que disp�s sobre o controle de agrot�xicos e 

outros biocidas em nível estadual� � �ei, primeira estadual sobre o tema no país, teve o m�rito 

de conceituar a expressão agrot�xicos, nos seguintes termos� 

 
�efinem�se como agrot�xicos e outros biocidas as subst�ncias, ou misturas de 
subst�ncias e, ou, processos físicos, químicos ou biol�gicos destinados ao uso do setor 
de produção, armazenamento e beneficiamento de alimentos e à proteção de florestas 
nativas ou implantadas, bem como a outros ecossistemas e ambientes dom�stico, 
urbano, �ídrico e industrial, cu�a finalidade se�a alterar a constituição faunística e 
florística dos mesmos, a fim de preservá�los da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos���� 
 

�stabeleceu, ainda, um controle mais rígido tanto no registro quanto na distribuição e 

comercialização, c�egando a proibir, inclusive, em territ�rio estadual, subst�ncias não 

autorizadas no país de origem���� �nstitui, tamb�m, a obrigatoriedade de realização e 

publicidade da classificação toxicol�gica do produto, bem como cadastro �unto à �ecretaria de 

�a�de e �eio �mbiente���� 

� �ei �a�c�a legitimou, ademais, as instituiç�es da sociedade civil para questionar o 

cadastramento de produtos agrot�xicos e biocidas comprovadamente perniciosos à sa�de 

�umana e ao equilíbrio ambiental���� �ra a sociedade conquistando espaço em defesa do meio 

ambiente e da sa�de p�blica� 

�eiterou o disposto nos �ecretos n� ��������� e n� ��������� acerca da obrigatoriedade 

de receituário agron�mico, condicionada à inexistência de vínculo entre o t�cnico responsável 

e estabelecimentos produtores, manipuladores ou comercializadores de agrot�xicos e outros 

biocidas���� 

� normativa, al�m de romper com a centralização do trato da mat�ria na esfera federal, 

sendo recon�ecido pelo �uperior �ribunal �ederal, explicitamente, a competência dos �stados 

para legislar supletivamente sobre agrot�xicos���, ainda consagrou dispositivos norteados por 

valores ambientalistas, servindo de par�metro para legislaç�es posteriores de outros �stados da 

�������������������������������������������������������������
��� ��� ���N�� �� ���� �ei n� ����������� de �� de de�embro de ����� �rt� ��� �isponível em� 
��ttp�������al�rs�gov�br�filerepositor��rep�egis�arquivos��������pdf�� �cesso em �� set� ����� 
���  �bid�, art� ��, ���� 
��� �bid�, art� ��, ���, b e art� ��, ���� 
��� �bid�, art� ��� 
��� �bid�, arts� �� e ��� 
��� �������, op� cit�,p� ��� 
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federação��� e tamb�m para a �ei �ederal de �grot�xicos editada em ����� 

� constituição deste marco legal foi fruto de um processo de mobilização oriundo de 

diversos segmentos da sociedade civil, iniciado no �io �rande do �ul, sob a liderança do 

ambientalista �os� �utzemberger e da �ssociação �a�c�a de �roteção ao �mbiente Natural 

������N�� �oi um debate complexo, marcado pela divergência de interesses entre um 

movimento ambientalista que criticava o modelo agrícola adotado no país e pelos interesses das 

empresas de agrot�xicos���� �utros importantes nomes que incitaram o debate foram �ebastião 

�in�eiro, agr�nomo, que, posteriormente, comp�s a �omissão �special de redação do 

antepro�eto que iria criar a então �ei �ederal de �grot�xicos, e �ntenor �errari, ex��eputado 

�stadual do ��, autor do pro�eto de lei estadual, criticando a degradação ambiental dos meios 

urbano e rural e questionando o modelo de desenvolvimento imposto pela �evolução �erde, 

baseado no uso intensivo de agrot�xicos� �egundo �ranco e �elaez���, �utzenberg foi referência 

no movimento em defesa da natureza, tendo em vista seu con�ecimento sobre o assunto e sua 

capacidade de liderança de um quadro qualificado de associados composto por professores 

universitários, engen�eiros agr�nomos, engen�eiros, �uristas e geneticistas, sendo peças 

fundamentais para desencadear um debate tecnicamente qualificado sobre o uso crescente de 

agrot�xicos no �io �rande do �ul� 

 
�les não s� estruturaram textos com linguagem acessível sobre o tema, no intuito de 
difundir a perspectiva ambientalista, mas foram militantes que enfrentaram os 
interesses tanto da ind�stria de agrot�xicos, quanto de fraç�es do governo que 
defendiam a difusão do modelo de produção da �evolução �erde� �s soluç�es 
ambientais defendidas por �utzenberg e seus compan�eiros atraíram a atenção dos 
governantes e fizeram com que a necessidade de proteção à sa�de e meio ambiente 
adentrasse a agenda governamental� �sto proporcionou uma nova maneira de a 
sociedade analisar as implicaç�es da opção da agricultura baseada no uso intensivo 
de insumos químicos� 
 

�erifica�se que as mobilizaç�es políticas e sociais levaram à criação da �ei �stadual 

n� ��������, estabelecendo avanços significativos e in�ditos no país no que se refere da 

comercialização e uso de agrot�xicos, conforme �á se analisou� �s debates ocorridos no �io 

�rande do �ul repercutiram significativamente em outras unidades da federação, causando a 

proliferação de outras �eis �staduais por várias partes do �rasil, fazendo com que o tema 

gan�asse espaço na agenda federal, reforçando a necessidade de elaboração de uma legislação 

federal de controle e uso dos agrot�xicos, capaz de substituir um decreto regulamentador �á 

�������������������������������������������������������������
��� �������, op�cit�� p� ��� 
��� ���N��, �aroline da �oc�a� ������, �ictor� �ntecedentes da �ei �ederal de �grot�xicos ����������� o 
protagonismo do movimento ambientalista no �io �rande do �ul� �n� De�envolvimento e �eio �mbiente, v� ��, 
����� �isponível em� ��ttps���revistas�ufpr�br�made�article�vie��������� �cesso em �� set� ����, p� ��� 
��� �bid�, p� ��� 
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defasado ��ecreto n� ����������, at� então em vigor� �s pr�ximas lin�as dedicam�se, portanto, 

a estudar a inauguração desta nova política de agrot�xicos no �rasil, atrav�s da promulgação 

da �ei �ederal n� ��������� 

 

�.2.2 A ��� ������� �� �.��2��� � ��� �� A���������� 

 

� mobilização a nível federal para início dos trabal�os de elaboração de uma �ei �ederal 

que contemplasse o controle do uso de agrot�xicos no �rasil iniciou�se em ����, com a 

nomeação de �edro �imon como �inistro da �gricultura e com a criação de uma comissão 

especial para elaborar o antepro�eto de lei sobre agrot�xicos���� �ssa movimentação gan�ou 

força e foi influenciada, principalmente, pelo movimento ambientalista ga�c�o e pela 

constituição da lei estadual no �stado do �io �rande do �ul tratando sobre a mat�ria� �iversos 

foram os debates que envolveram a questão ao longo dos anos que se passaram, mas s� em 

����, com a criação do �rograma Nossa Natureza��� e com a morte do ambientalista ��ico 

�endes���, a proteção ambiental retornou à agenda política como prioridade nacional, 

tornando�se forçoso recon�ecer a necessidade da adoção de dispositivos regulat�rios das 

subst�ncias que oferecessem perigo à sa�de �umana e ao meio ambiente� �rincipalmente diante 

da aprovação de uma �onstituição que incorporava os direitos fundamentais de cidadania, em 

termos de preservação da sa�de �umana e do meio ambiente, da pressão externa para que o 

�rasil incorporasse a questão ambiental em sua agenda política e dos trabal�os do movimento 

ambientalista brasileiro���� 

�m ����, apesar da intensa resistência por parte da ind�stria de agrot�xicos, o então 

�ro�eto de �ei n� ���������� foi aprovado pela ��mara dos �eputados e �enado �ederal e, em 

�� de �ul�o de ����, o presidente �os� �arne� sancionou a �ei �ederal n� ��������, a ��ei dos 

�grot�xicos�, que permanece em vigor at� os dias de �o�e� 

� referida legislação federal cuida de conceituar o termo �agrot�xicos�, adotando�o 

oficialmente para designar os produtos voltados ao controle de organismos indese�ados na 

�������������������������������������������������������������
��� ���N��� ������, op�cit�, p� ��� 
��� �rt� �� �ica criado o �rograma de �efesa do �omplexo de �cossistemas da �maz�nia �egal, denominado 
�rograma Nossa Natureza, com a finalidade de estabelecer condiç�es para a utilização e a preservação do meio 
ambiente e dos recursos naturais renováveis na �maz�nia �egal, mediante a concentração de esforços de todos os 
�rgãos governamentais e a cooperação dos demais segmentos da sociedade com atuação na preservação do meio 
ambiente� �������� Decreto n� ���������� de �� de outubro de ����� �isponível em� 
��ttp�������planalto�gov�br�ccivil����decreto�������������������tm�� �cesso em� �� set� ������ 
��� ��ico �endes foi um seringueiro, ambientalista e ativista político, defensor da floresta �maz�nica, assassinado 
em dezembro de ����� ��N������� ����� ��N���� �isponível em� ��ttps���institutoc�icomendes�org�br�� 
�cesso em� �� set� ������ 
��� ���N��� ������, op�cit�, p� ��� 
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produção agrícola� �etermina, ainda, a necessidade de classificação toxicol�gica dos produtos 

autorizados� a obrigatoriedade do receituário agron�mico para venda de agrot�xicos� a 

exigência de cadastro compuls�rio de produtos, comerciantes e aplicadores dos produtos nos 

�rgãos competentes dos �stados ou �unicípios, com o ob�etivo de maior rastreabilidade das 

infraç�es causadas pelos agrot�xicos� a criação de normas de padr�es nas embalagens, assim 

como normas, padr�es e instruç�es dos r�tulos dos produtos� e a atribuição de responsabilidades 

administrativas por qualquer dano causado pelos agrot�xicos���� �ão avanços em relação ao 

�ecreto de ����, em vigor at� então, sendo a maioria destas medidas �á previstas na �ei de 

�grot�xicos do �stado do �io �rande do �ul� 

�m ����, foi editado o �ecreto ��������, a fim de regulamentar a �ei n� �������� �em 

substituição ao �ecreto n ���������, regulamentador da �ei de �grot�xicos at� então�� �al 

decreto definiu os pormenores acerca do termo agrot�xicos e suas classificaç�es, bem como 

define competência regulat�ria em relação aos �inist�rios da �gricultura, �ecuária e 

�bastecimento, �a�de e �eio �mbiente, decide sobre o registro das subst�ncias, define 

competências de inspeção e fiscalização, regulamenta as responsabilidades administrativa, civil 

e penal, decide sobre a propaganda comercial, entre outras providências� �s principais 

modificaç�es trazidas pelo �ecreto foram no sentido de adequar a legislação nacional ao 

�ercosul, a fim de reduzir o longo tempo e os elevados custos para concessão de registros no 

país, ob�eto de pressão por parte das associaç�es representativas dos interesses rurais brasileiros 

e da associaç�es de empresas especializadas na produção de agrot�xicos����   

�m ����, outro �ecreto foi editado, o de n� �����������, tratando tamb�m do processo 

de avaliação toxicol�gica dos produtos candidatos a registro� �egundo �elaez et al����, o �ecreto 

����� procurou simplificar o processo de avaliação por meio de três fases sucessivas em termos 

de grau de exigência, sem, contudo, perder o rigor� 

�erifica�se que a evolução do marco regulat�rio dos agrot�xicos no �rasil reflete um 

conflito de interesses entre a ind�stria química, o setor agrícola e os ambientalistas, 

protagonistas no embate entre o atual modelo de desenvolvimento econ�mico baseado no lucro 

�������������������������������������������������������������
��� ������� �ei n� ����������� de �� de �ul�o de ����� �isponível em� 
��ttp�������planalto�gov�br�ccivil����������������tm�� �cesso em� �� set� ����  
��� ������� Decreto n� ����������� de � de �aneiro de ����� �isponível em� 
��ttp�������planalto�gov�br�ccivil����decreto������d������tm�� �cesso em� �� set� ���� 
��� ������, �ictor� �����, �ábio �enrique �ittes� �����, �etícia �odrigues da� � regulamentação dos 
agrot�xicos no �rasil� entre o poder de mercado e a defesa da sa�de e do meio ambiente� �n� �evi�ta de �conomia, 
v� ��, n� �, ����� �isponível em� ��ttps���revistas�ufpr�br�economia�article�vie��������� �cesso em� �� set� ����� 
p� ��� 
��� ������� Decreto n� ����������� de � de de�embro de ����� �isponível em� � 
�ttp�������planalto�gov�br�ccivil������to����������������ecreto��������tm�� �cesso em� �� set� ���� 
��� ������� ������ �����, op� cit�, p� ��� 
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e a necessidade de sustentabilidade ambiental� �o mesmo tempo, a l�gica de interesses privados 

baseado em quest�es econ�micas de curto prazo conflita com uma prioridade de longo prazo e 

de interesse p�blico maior, baseado na defesa da sa�de �umana e conservação do meio 

ambiente���� 

�ode�se constatar que o �rasil disp�e de normas bastante completas no que se refere à 

proteção ambiental em relação ao tema dos agrot�xicos, o que se mostrou um grande avanço 

diante do movimento pela preservação do meio ambiente desencadeado pelas lutas sociais 

daqueles que conseguem vislumbrar um modelo de desenvolvimento que não este�a atrelado 

unicamente ao crescimento econ�mico, a qualquer custo� 

�ercebe�se que a perspectiva de um colapso das condiç�es de manutenção da vida 

�umana e demais formas de vida natural tem conduzido a sociedade a pressionar o �stado para 

assegurar a conservação do meio ambiente, atrav�s da criação de mecanismos �urídicos que 

limitem as aç�es do �omem sobre o meio ambiente� 

�ontudo, em que pese a existência da legislação, sua implementação ainda apresenta�se 

fragilizada, não tendo se mostrado suficiente somente a norma para uma efetiva proteção ao 

meio ambiente, sendo essencial que o �stado concretize as regras postas, aplicando medidas 

suficientes para resolver, ou, ao menos, minimizar os problemas ambientais enfrentados na 

modernidade� 

�omo principal razão do descompasso entre o ordenamento �urídico e as aç�es efetivas 

de proteção ao meio ambiente está a l�gica que comanda o mercado, baseada numa visão 

exclusivamente capitalista e exploradora da natureza� �omente um aparato normativo não � 

suficiente para permitir o efetivo zelo pelo ambiente, sendo necessária ação concreta dos 

organismos estatais� � sociedade, por sua vez, precisa se organizar a fim de exigir que o �oder 

��blico dê eficácia às normas ambientais e assim gere segurança às presentes e futuras 

geraç�es� 

�sta � a preocupação de grande parcela da sociedade contempor�nea, que �á se adquiriu 

consciência quanto à necessidade de con�ugar desenvolvimento econ�mico com 

sustentabilidade ambiental, necessitando estabelecer uma relação �arm�nica com o meio 

ambiente� �al representação social cobra efetividade à �ei de �grot�xicos �o�e vigente, bem 

como busca frear a utilização de agrot�xicos no �rasil� �ara tanto, um pro�eto de lei que institui 

a �olítica Nacional de �edução de �grot�xicos ��N���, �� n� ����������� foi apresentado 

ao �ongresso Nacional, com o ob�etivo de sensibilizar a população brasileira acerca dos riscos 

�������������������������������������������������������������
��� ������� ������ �����, op� cit�, p�  �� 
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que os agrot�xicos representam à sa�de �umana e ao meio ambiente, e a partir de então tomar 

medidas para reduzir seu uso no �rasil� 

�ontudo, existe, por outro lado, um movimento muito mais forte �o�e no �rasil que 

ob�etiva alterar a legislação atualmente em vigor acerca do tema dos agrot�xicos, afrouxando�

a, com o ob�etivo de facilitar o registro de novos produtos no país e impulsionando ainda mais 

o sua utilização� �al pro�eto de lei está em tramitação na ��mara dos �eputados e � ob�eto de 

intensa discussão em diversas esferas da sociedade� 

Neste momento, serão trazidas para análise, então, as propostas de alteração legislativa 

das normas �o�e existentes� 

 

�.� ��������� �� ���������� ������������ � ��� �� A���������� �� ������ 

 

�.�.1 �� �.2���2��212� � �O �� �� ������� 

 

Nos �ltimos anos, a bancada ruralista da ��mara dos �eputados vem realizando intensa 

movimentação no sentido flexibilizar a regulamentação dos agrot�xicos no �rasil, em relação 

ao registro, aprovação, fiscalização, monitoramento, avaliação, importação, rotulagem e 

com�rcio� �ais mudanças atendem aos interesses das grandes empresas químicas produtoras de 

transgênicos e agrot�xicos, bem como aos grandes produtores agrícolas� �nteresses estes, como 

se refletiu at� aqui, puramente econ�micos, ob�etivando lucro e progresso financeiro, em 

desfavor do meio ambiente e dos progressos sociais� 

�ara tanto, foram apresentados diversos pro�etos de lei que estão ainda �o�e tramitando 

no �ongresso Nacional, apensados ao �� ����������, pois abordando a mesma temática dos 

agrot�xicos, visando, em sua maioria, flexibilizar o marco legal existente, facilitando o 

processo de registro e comercialização das subst�ncias no país e expondo o meio ambiente, 

trabal�adores rurais e a população em geral à alteraç�es legislativas potencialmente danosas� 

�omo principais alteraç�es propostas pelo pro�eto de lei em questão que merecem 

análise, pode�se elencar� 

�������������������������������������������������������������
��� ������� �ongresso� ��mara dos �eputados� �� ���������� � �ltera a �ei n� �����, de �� de �ul�o de ����, 
que disp�e sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino 
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrot�xicos, 
seus componentes e afins, e dá outras providências� �isponível em 
��ttps�������camara�leg�br�proposicoes�eb�fic�adetramitacao�id�roposicao�������� �cesso em �� �an� ����� 
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a�� �lteração do nome �agrot�xico� para �defensivo fitossanitário e produtos de 

controle ambiental� �art� ���� aqueles que defendem a alteração entendem que o 

termo � depreciativo e somente utilizado no �rasil� �ara aqueles que criticam a 

alteração, alterar o termo � uma tentativa de abrandar os efeitos dos agrot�xicos, 

aumentando sua aceitação com um nome menos impactante� �ampan�as 

informativas poderiam solucionar a questão, facilitando o acesso às informaç�es 

t�cnicas dos agrot�xicos sem necessidade de alteração terminol�gica� 

b�� �valiação de novos agrot�xicos atrav�s da �omissão ��cnica Nacional de 

�itossanitários ���N�io�� atualmente, para aprovação de um novo agrot�xico no 

�rasil � necessária uma tripla análise de �rgãos governamentais, quais se�am, 

����� �meio ambiente�, �N���� �sa�de �umana� e ���� �agricultura�� �esta 

forma, � possível um maior controle por parte do �stado e uma análise sob diversos 

aspectos� sa�de, meio ambiente e eficácia agron�mica� �s críticos à legislação atual 

alegam ser um processo demorado, que por vezes pre�udica a urgência com que os 

produtos precisam agir sobre determinada praga ou doença� 

�elo novo pro�eto de lei, será criada a �omissão ��cnica Nacional de �itossanitários 

���N�io�, �rgão com a finalidade de aprovar, ou não, propostas de novos 

agrot�xicos, usados para experimentos ou comercialmente �art� ���� �al comissão 

fará parte do �inist�rio da �gricultura, com caráter consultivo e deliberativo, com 

poderes tamb�m para regulamentar grande parte da nova lei de agrot�xicos� �esta 

forma, a avaliação de novos agrot�xicos deixa de considerar os impactos à sa�de e 

ao meio ambiente, regulando�se apenas por crit�rios econ�micos do agroneg�cio� 

c�� �egistro de agrot�xicos com características cancerígenas� a legislação em vigor 

proíbe o registro de agrot�xicos que revelem características teratogênicas, 

carcinogênicas, mutagênicas, dist�rbios �ormonais e danos ao aparel�o reprodutor� 

�om a nova proposta, estas subst�ncias s� seriam proibidas caso causassem risco 

inaceitável, comprovado cientificamente �art� ���� �s defensores da alteração 

acreditam que com os avanços científicos modernos, � possível se estabelecer uma 

avaliação de risco� �á quem � contra a alteração, defende não ser possível determinar 

o que seria um �risco aceitável�, �á que se está falando de sa�de �umana, animal e 

meio ambiente, aonde qualquer produto ou subst�ncia que cause graves doenças ou 

impactos ambientais não deveriam ser permitidos� 

d�� �egras de fiscalização� �o�e, a competência para criar regras e fiscalizar seu 

cumprimento em relação ao tema dos agrot�xicos � da �nião, podendo tamb�m os 
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estados e municípios legislar e fiscalizar em relação a alguns pontos, em 

complemento� �om a proposta de alteração legislativa, os poderes dos estados e 

municípios � diminuída, �avendo centralização de poder na �nião� �esta forma, fica 

mais difícil a proteção das especificidades características a nível local, em um país 

tão extenso territorialmente como o �rasil� 

e�� �ublicidade sobre agrot�xicos� pela lei em vigor, a propaganda comercial de 

agrot�xicos � carregada de especificidades, sendo que, em qualquer meio de 

comunicação, deve conter, obrigatoriamente, clara advertência sobre os riscos do 

produto à sa�de �umana, animal e ao meio ambiente� �l�m disso, deve estimular os 

compradores e usuários a ler atentamente o r�tulo ou fol�eto, ou pedir para que 

algu�m o faça, caso não saiba ler �art� ��, ��� �amb�m � proibida a representação 

visual de práticas potencialmente perigosas, tais como a manipulação ou aplicação 

sem equipamento protetor, o uso em proximidade de alimentos ou em presença de 

crianças� �elo novo pro�eto, não �averá mais regras específicas sobre a propaganda, 

valendo a regra da �ei n� �����������, segundo a qual a propaganda de agrot�xicos 

deverá restringir�se a programas e publicaç�es dirigidas ao agroneg�cio, contendo 

explicação sobre sua aplicação, precaução no emprego, consumo ou utilização, 

conforme o que foi imposto pelo ����� 

� problema acerca desta alteração reside no fato de que ficará facilitada a 

possibilidade de veiculação de propagandas que incentivem o uso dos agrot�xicos, 

bem como sem que �a�a clara advertência acerca dos riscos� 

f�� �brigatoriedade de receituário agron�mico� atualmente não � possível a utilização 

de agrot�xicos sem que ten�a �avido pr�via expedição de receituário por engen�eiro 

agr�nomo� �á o pro�eto de alteração da lei prevê a possibilidade da venda de 

agrot�xicos sem receituário agron�mico� �rata�se de uma questão que desencadeará 

a utilização de agrot�xicos de forma indiscriminada, trazendo ainda mais riscos à 

sa�de �umana e ao meio ambiente, pois � importante a aplicação de crit�rios 

t�cnicos por profissional �abilitado no momento da escol�a da subst�ncia, 

necessidade e forma de aplicação� 

�demais, a não utilização da receita agron�mica mascarará ainda mais os dados 

�������������������������������������������������������������
��� ������� �ei n� ����������� de �� de �ul�o de ����� �isp�e sobre as restriç�es ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alco�licas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do � �� do art� 
��� da �onstituição �ederal� �isponível em� � �ttp�������planalto�gov�br�ccivil����������������tm�� �cesso 
em� �� �an� �����  
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sobre volume de utilização de agrot�xicos, informaç�es estas fundamentais no 

plane�amento de aç�es protetivas às populaç�es expostas aos agrot�xicos e de 

proteção ao meio ambiente� 

�iversos �rgãos p�blicos e instituiç�es renomadas manifestaram�se a respeito do 

�ro�eto de �ei que visa afrouxar a legislação dos agrot�xicos� �ara o �inist�rio ��blico �ederal, 

atrav�s da Nota ��cnica �� ��� n�� ���������, �á clara inversão das prioridades constitucionais, 

submetendo o direito à sa�de, ao meio ambiente e a defesa do consumidor à ordem econ�mica, 

especificamente à política agrícola, �á que nen�um dos motivos apontados para a alteração 

legislativa considera os efeitos dos agrot�xicos sobre a sa�de �umana, utilizando termos como 

�burocracia excessiva� para �ustificar a necessidade de alteração dos dispositivos legais���� 

� �nvisa � �gência Nacional de �igil�ncia �anitária tamb�m se posicionou contra o 

�� �����������, entendendo que o pro�eto de lei não contribui com a mel�oria nem 

disponibilidade de alimentos mais seguros ou novas tecnologias para o agricultor, tampouco 

para o fortalecimento do sistema regulat�rio de agrot�xicos, não atendendo aquela que deveria 

ser o foco da legislação� a população brasileira� � �nvisa ainda criticou a previsão contida no 

�� de excluir competências do setor da sa�de, como o �rograma de �nálise de �esíduos de 

�grot�xicos em �limentos ������, que avalia continuamente os resíduos de agrot�xicos nos 

alimentos de origem vegetal que c�ega à mesa do consumidor� � programa da �nvisa � 

referência para países da am�rica latina e comparável a programas existentes nos países 

desenvolvidos, tanto em termos de metodologia quanto em divulgação� �ara a �nvisa� �a 

exclusão dessa competência será um retrocesso no processo regulat�rio de agrot�xicos e afins 

e um risco para a garantia da segurança alimentar����� 

Neste mesmo sentido assumiu posição a �iocruz � �undação �s�aldo �ruz���, que 

divulgou nota t�cnica��� criticando o �� �����, por entender que o �� representa um retrocesso 

�������������������������������������������������������������
��� ������� �inist�rio ��blico da �nião � ���� �ota ��cnica �obre o �ro�eto de �ei n� ����������� �isponível 
em �ttp�������mpf�mp�br�pgr�documentos��ccr�notatecnica�pl������������agrotoxico�pdf� �cesso em �� �an� 
����� 
��� �bid�, p� ��� 
��� ������� �gência Nacional de �igil�ncia �anitária� ��rot��ico�: �nvi�a � contr�ria ao �� ��������� 
�isponível em ��ttp���portal�anvisa�gov�br�noticias���asset�publis�er���rpx�q���b��content�agrotoxicos�
anvisa�e�contraria�ao�pl���������
��������pop�up�������N���N�����rpx�q���b��vie��ode�print�������N���N�����rpx�q���b��l
anguage�d�pt����� �cesso em �� �an� ����� 
��� ������� �gência Nacional de �igil�ncia �anitária, op� cit� 
��� �nstituição de pesquisa e desenvolvimento em ciências biol�gicas localizada no �io de �aneiro, considerada 
uma das principais instituição mundial de pesquisa em sa�de p�blica �������� �undação �s�aldo �ruz � 
�������� �isponível em ��ttps���portal�fiocruz�br��� �cesso em �� �an� ������ 
��� ������� �undação �s�aldo �ruz � �������� �ota t�cnica an�li�e do �ro�eto de �ei ����������� �isponível 
em ��ttps���portal�fiocruz�br�sites�portal�fiocruz�br�files�documentos�nota�tecnica�pl�agratoxicos�pdf�� �cesso 
em �� �an� ����� 
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composto por uma s�rie de medidas que buscam flexibilizar e reduzir custos para o setor 

produtivo, negligenciando os impactos para sa�de e meio ambiente� �ara a instituição, a 

aprovação do �ro�eto de �ei, �al�m de promover o completo desmonte da regulação de 

agrot�xicos no país, claramente prioriza os interesses econ�micos e p�e em risco toda a 

sociedade, com repercuss�es de curto, m�dio e longo prazo����� 

�p�s as informaç�es apresentadas acerca dos artigos vigentes na legislação atual e as 

propostas de alteraç�es, bem como a opinião de instituiç�es renomadas, resta claro a relev�ncia 

das alteraç�es e como o afrouxamento da normativa que regulamenta os agrot�xicos pode trazer 

consequências danosas à sa�de �umana, dos animais e ao equilíbrio do meio ambiente� � 

importante multiplicar o con�ecimento das possíveis mudanças a toda sociedade, para que �a�a 

um debate em todas as esferas e os cidadãos possam se posicionar com propriedade a respeito 

do tema, que muito l�es interessa� � legislação dos agrot�xicos � um diploma legal que afeta a 

toda sociedade, à medida que disciplina uma tecnologia que traz riscos diversos, alguns 

con�ecidos, outros não, os quais acabam sendo mascarados pelos interesses econ�micos� 

No pr�ximo t�pico, serão abordadas propostas de alteração legislativa em sentido 

oposto ao demonstrado neste momento, que buscam trazer maior segurança alimentar e t�cnicas 

de produção mais sustentáveis à agricultura brasileira, atrav�s de dispositivos legais que 

incentivem uma política nacional de redução de agrot�xicos� 

 

�.�.2 �� �.����2�1� � ��NARA � �������� N������� �� R������ �� A����������� 

 

�m sentido oposto ao demonstrado at� aqui, atrav�s do �ro�eto de �ei ���������� que 

visa afrouxar a legislação dos agrot�xicos no �rasil, incentivando sua utilização, vem o �ro�eto 

de �ei �������������, encabeçado pela parcela da sociedade que critica o modo de produção 

contempor�neo e a produção agrícola baseada no consumo indiscriminado de agrot�xicos� 

� �ro�eto de �ei ����������, de iniciativa popular, institui a ��olítica Nacional de 

�edução de �grot�xicos�, atrav�s de uma ��ampan�a �ermanente �ontra os �grot�xicos e 

�ela �ida�, com o ob�etivo de sensibilizar a população brasileira acerca dos riscos trazidos pela 

utilização de agrot�xicos e, a partir daí, tomar medidas para frear seu uso no país, incentivando 

a agroecologia como modelo de produção que considera a vida mais importante que o lucro das 

�������������������������������������������������������������
��� �bid�, p� ��� 
��� ������� �ongresso� ��mara dos �eputados� �� ���������� � �nstitui a �olítica Nacional de �edução de 
�grot�xicos � �N���, e dá outras providencias� �isponível em 
��ttps�������camara�leg�br�proposicoes�eb�fic�adetramitacao�id�roposicao���������� �cesso em� �� �an� 
����� 
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empresas���� 

�ntre as medidas propostas estão a reavaliação peri�dica dos agrot�xicos autorizados 

no país� proibição de pulverização a�rea� aumento da fiscalização nos alimentos e nas condiç�es 

de trabal�o dos trabal�adores expostos a subst�ncias� mel�ora nos registros, notificação e 

monitoramento nos casos de contaminação por agrot�xicos, com orientação a todos os 

profissionais de sa�de envolvidos� maior rigor na fiscalização em lenç�is freáticos e cursos 

d�água� incentivo à produção org�nica e sustentável, entre outras medidas de proteção à sa�de 

�umana e ao meio ambiente� 

�sso porque a questão do uso de agrot�xicos tem deixado de ser uma questão relacionada 

especificamente à produção agrícola e se transformado num problema de sa�de p�blica, �á que 

os ingredientes ativos presentes nos agrot�xicos podem causar esterilidade, aborto, depressão, 

suicídio, formação de cataratas, mutagenicidade, reaç�es al�rgicas, dist�rbios neurol�gicos, 

respirat�rios, cardíacos, pulmonares, no sistema imunol�gico e no sistema end�crino, 

desenvolvimento de c�ncer, entre outros agravos à sa�de���� 

� �rasil � o maior consumidor de agrot�xicos do mundo��� e, conforme dados do 

�inist�rio da �a�de, foram registradas, entre ���� e ����, ������ casos de intoxicação por 

agrot�xicos no país � sendo que pesquisadores estimam que, para cada caso registrado, existem 

outros �� casos sem notificação����  

�egundo a �N� � �rganização das Naç�es �nidas, os agrot�xicos são responsáveis 

pela morte de ��� mil pessoas por ano���, sendo que, cerca de ��� das mortes ocorreram em 

países em desenvolvimento, onde as regulamentaç�es de sa�de, segurança e proteção ao meio 

ambiente são frágeis ou não possuem concreta aplicação� 

� �N�� �  �nstituto Nacional de ��ncer, recomendou, com base nos estudos científicos 

desenvolvidos, a utilização do princípio da precaução e a adoção de medidas que visem a 

�������������������������������������������������������������
��� �����N�� �����N�N�� ��N��� �� ����������� � ���� ����� ��rot��ico �ata�  �isponível 
em ��ttp���contraosagrotoxicos�org�campan�a�permanente�contra�os�agrotoxicos�e�pela�vida��� �cesso em� �� 
�an� �����  
��� ���������� ���������� �� ����� ��������� Do��i� ����S��� um alerta sobre os impactos dos 
agrot�xicos na sa�de� �ão �aulo� �xpressão �opular, ����� �isponível em� 
��ttp���abrasco�org�br�dossieagrotoxicos��� �cesso em� �� �an� ����� 
��� ������� �inist�rio do �eio �mbiente� �uantidade de �grot�xico �omercializado por �lasse de 
�ericulosidade �mbiental� �isponível em ��ttp�������mma�gov�br�informma�item�������quantidade�de�
agrotoxico�� �cesso em �� �an� ����� 
��� ������� �inist�rio da �a�de� �elat�rio �acional de �i�il�ncia em Sa�de de �opula��e� ��po�ta� a 
��rot��ico�� �isponível em 
��ttp���bvsms�saude�gov�br�bvs�publicacoes�agrotoxicos�otica�sistema�unico�saude�v��t���pdf�� �cesso em �� 
�an� ����� 
��� ������� �rganização das Naç�es �nidas � �N�� �e�ticida� matam ��� mil pe��oa� por into�ica��o a�uda 
todo ano� alertam e�peciali�ta�� �isponível em ��ttps���nacoesunidas�org�pesticidas�matam�����mil�pessoas�por�
intoxicacao�aguda�todo�ano�alertam�especialistas��� �cesso em �� �an� ����� 
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redução progressiva e sustentada dos agrot�xicos, como previsto no �rograma Nacional para 

�edução do �so de �grot�xicos���� �egundo pesquisa realizada pela �nstituição, no município 

de Nova �alma���, cu�a agricultura baseada na produção de frutas � a base econ�mica da 

região, a substancia �paraquat� está associada ao desenvolvimento de c�ncer de pele nos 

trabal�adores rurais expostos ao agrot�xico���� 

� referida subst�ncia, aliás, faz parte da lista de agrot�xicos liberados no �rasil mas 

proibida em outros países, conforme demonstra a tabela abaixo, com dados da �nvisa� 

 

�abela �� � �grot�xicos proibidos em outros países e utilizados no �rasil 

S��������� O��� � �������� A������ �������� ���� 
� ��������� 

��������� ������������ 

A������ �nião �urop�ia ���� �mendoim, batata, 
br�colis, couve, fei�ão, 
melão, repol�o, so�a 

� cancerígeno e provoca 
danos aos sistemas nervoso e 
reprodutivo� No processo de 
reavaliação, a avisa alterou os 
limites e as recomendaç�es de 
uso dessa subst�ncia 

C���������� ��� e �� �mendoim, arroz, 
banana, batata, caf�, 
cenoura, fei�ão, mil�o, 
repol�o, tomate, trigo 

�ode desregular o sistema 
end�crino� �onsiderado um 
dos venenos mais eficazes 
que existe 

������� �� �rutas cítricas, maçã, 
pêssego 

� nocivo ao sistema nervoso e 
pode provocar fraqueza e 
insuficiência respirat�ria� No 
processo de reavaliação, a 
�nvisa alterou os limites e as 
recomendaç�es de uso dessa 
subst�ncia 

�������� ���, �� �o�a � cancerígeno e 
extremamente t�xico 

��������� �� �rroz, batata, beterraba, 
cacau, caf�, couve, 
fei�ão, mil�o, so�a, trigo 
e várias frutas 

�ausa doença de �ar�inson, 
segundo a �nvisa� � 
exposição pode levar ao 
aparecimento de fibrose 
pulmonar irreversível 

��������� �������� ��, �apão, ��ina, ��� 
�uso restrito� 

�l�o, arroz, batata, 
cebola, fei�ão, mil�o, 
so�a, trigo 

� cancerígeno e pode causar 
mutaç�es gen�ticas e danos 
aos sistemas nervoso e 
end�crino 

T���� ��� �mendoim, arroz, 
batata, ervil�a, fei�ão, 
mil�o, so�a, trigo 

�rovoca mutaç�es gen�ticas e 
danos ao sistema end�crino 

�onte� �nvisa 

 

�������������������������������������������������������������
���������� �inist�rio da �a�de� �nstituto Nacional do ��ncer � �N���  �o�icionamento do �n�tituto �acional do 
��ncer �o�� �lencar �ome� da Silva acerca do� a�rot��ico�� �isponível em� 
��ttp��������inca�gov�br�inca��rquivos�comunicacao�posicionamento�do�inca�sobre�os�agrotoxicos����abr�
���pdf�� �cesso em �� �an� �����  
��� ��� ���N�� �� ���� �entral �nica de �rabal�adores � ���� �i�co de c�ncer de pele � �ete ve�e� maior 
em trabal�adore� e�po�to� a a�rot��ico�� �isponível em ��ttp���cutrs�org�br�risco�de�cancer�de�pele�e�sete�
vezes�maior�em�trabal�adores�expostos�a�agrotoxicos��� �cesso em �� �an� ����� 
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�ercebe�se, portanto, que mesmo a legislação �o�e em vigor �á possui lacunas que 

possibilitam a utilização, no �rasil, de subst�ncias �á banidas em outros países, sendo necessária 

a intensificação da política de agrot�xicos no país, sob um vi�s sustentável, a fim de proteger a 

população e o meio ambiente, e não sua flexibilização� 

� �onsel�o de �ireitos �umanos das Naç�es �nidas � �N��� manifestou�se��� 

afirmando que o uso excessivo de pesticidas são muito perigosos para a sa�de �umana e para o 

meio ambiente e � enganoso acreditar que eles são vitais para garantir segurança alimentar� �ara 

o �onsel�o, o tema dos agrot�xicos concerne à alçada dos direitos �umanos e � urgente a 

adoção de práticas agrícolas sustentáveis� 

�iante do exposto at� aqui, foi possível concluir que o �rasil possui uma legislação 

consistente, que merece complementos buscando sua mel�oria, mas que � fruto de movimentos 

sociais de uma parcela da sociedade que se preocupou com o respeito à sa�de �umana e o meio 

ambiente na produção agrícola, ao contrário das empresas que se preocupam apenas com o 

lucro� 

�vanços no sentido de se pensar uma agricultura mais sustentável, que não este�a 

baseada na utilização abusiva de agrot�xicos, devem ser o ob�eto da pressão popular para 

incremento da legislação vigente, e não alteraç�es no sentido de afrouxar o controle �á existente, 

conforme buscam os defensores da agricultura capitalista� 

�estarte, ap�s estar compreendido o modelo social contempor�neo, bem como ter sido 

demonstrado de que forma o �ireito colabora, a nível nacional, para a gestão dos riscos 

decorrentes do modo de produção agrícola moderno, a presente pesquisa pretende demonstrar 

a realidade local do �unicípio de �acaria, cidade localizada nos �ampos de �ima da �erra cu�a 

produção de maçã, pequenas frutas e grãos são as principais atividades econ�micas, estando 

seus cidadãos e o meio ambiente constantemente expostos aos riscos do uso abusivo de 

agrot�xicos� 

� pr�ximo capítulo, portanto, irá analisar a utilização de agrot�xicos na produção 

agrícola do �unicípio de �acaria���, seus reflexos sobre a população local e o meio ambiente 

e de que forma a legislação e as políticas p�blicas municipais colaboram na minimização dos 

riscos provenientes da agricultura moderna��

�������������������������������������������������������������
��� �N���� N����N� ����N ������� �esticides are �global �uman rig�ts concern�, sa� �N experts urging 
ne� treat�� �isponível em 
��ttps�������o�c�r�org��N�Ne�s�vents��ages��ispla�Ne�s�aspx�Ne�s����������ang������ �cesso em �� 
�an� ����� 
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�.� A UTI�I�AÇ�O DE AGROTÓ�ICOS NO MUNIC��IO DE �ACARIA�RS E 

OS RISCOS SOCIOAM�IENTAIS 

 

�stando o trabal�o contextualizado social e �istoricamente e tendo sido demonstrado 

o papel do �ireito, no que se refere ao uso de agrot�xicos na produção agrícola moderna e a 

import�ncia da questão para a sa�de �umana e o meio ambiente, faz�se necessário um 

aprofundamento do estudo em nível local, no que se refere ao �unicípio de �acaria, cidade 

localizada nos �ampos de �ima da �erra cu�a produção de maçã, pequenas frutas e grãos são 

as principais atividades econ�micas da região, estando seus cidadãos e o meio ambiente 

constantemente expostos aos riscos do uso abusivo de agrot�xicos� 

�ode�se afirmar que toda a população está exposta pois, al�m daqueles diretamente 

ligados às atividades agrícolas, que se exp�em às subst�ncias diretamente, quando do mane�o 

de suas culturas, � necessário levar�se em conta as pessoas em geral, em suas rotinas diárias, 

que são expostas a t�xicas aplicaç�es de agrot�xicos que ocorrem com frequência nas 

proximidades de suas casas, escolas e locais de trabal�o� �las são expostas quando os 

agrot�xicos pulverizados em plantaç�es se dispersam durante a aplicação ou quando os 

agrot�xicos evaporam e seguem para áreas ad�acentes nos dias ap�s a administração� �ofrem 

os efeitos, ademais, no alimento que c�ega a sua mesa, pois fruto de uma produção agrícola 

carregada de agrot�xicos no seu mane�o� 

� tema em análise �, portanto, do interesse de todos, merecendo atenção da sociedade 

e do �oder ��blico, �á que envolve quest�es de sa�de p�blica e de conservação do meio 

ambiente, direitos fundamentais da pessoa �umana� 

�ara tanto, torna�se importante, num primeiro momento, trazer ao trabal�o 

informaç�es sobre as características do �unicípio de �acaria, para, depois, demonstrar a 

problemática do uso de agrot�xicos na região e, por fim, de que forma o �ireito atua na 

minimização dos riscos socioambientais trazidos pela agricultura moderna e quais mel�orias 

poderiam ser implantadas para gestão destes riscos� 

�ste capítulo, dedica�se, portanto, a delimitar a problemática dos riscos 

socioambientais trazidos pela utilização de agrot�xicos na sociedade de consumo 

especificamente ao �unicípio de �acaria, tendo em vista suas características econ�micas e 

sociais, analisando o papel do �ireito como instrumento de minimização dos problemas 

decorrentes do modelo de produção agrícola moderno� 
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�.1�O M�������� �� ��������RS 

 

�acaria � um município brasileiro localizado na região nordeste do �io �rande do �ul, 

fundado em ����������, com área de �����,��� �m� e população estimada de ������ pessoas, 

sendo a densidade demográfica de ����� �ab��m�, segundo dados do ���� de �������� � a 

maior cidade dos �ampos de �ima da �erra���, sendo sua região a de povoamento mais antigo 

do �io �rande do �ul���, pertencendo, quando da primeira divisão administrativa do �stado, à 

�anto �nt�nio da �atrul�a���� 

�aquería, origem em castel�ano do nome �acaria, era o nome dado às grandes 

extens�es de campos naturais, onde os missionários �esuítas dos �ete �ovos das �iss�es 

deixavam seus reban�os para serem criados soltos�  

 
�s vacarias eram reposit�rios de gado que estavam localizadas em regi�es distantes 
dos n�cleos urbanos� �e certa forma, constituíam uma fronteira aberta do espaço 
missioneiro� �s limites eram imprecisos e o gado reproduzia�se sem a intervenção do 
trabal�o �umano���� 
 

� município � con�ecido como ��orteira do �io �rande�, tendo em vista sua 

localização geográfica, e destaca�se por sediar o �odeio �rioulo �nternacional, maior 

manifestação artística, cultural e campeira da tradição ga�c�a���� 

�ua economia está baseada principalmente na agricultura, pecuária, com�rcio e 

prestação de serviços� �ão destaques na economia do �unicípio a fruticultura, sendo um dos 

maiores produtores brasileiros de maçã e pequenas frutas��� �morango, mirtilo, framboesa e 

amora�preta�, bem como destacam�se, ainda, a produção de grãos, principalmente so�a e 

mil�o����  

� produção de maçã pelo �unicípio � a maior do �io �rande do �ul e segunda maior 

�������������������������������������������������������������
��� �N������� ���������� �� ��������� � ����������� � ����� �idade�� �isponível em� 
��ttps���cidades�ibge�gov�br�brasil�rs�vacaria�panorama�� �cesso em �� �an� ����� 
��� ��� ���N�� �� ���� �ecretaria do �lane�amento, �obilidade e �esenvolvimento �egional� �er�il 
Socioecon�mico ����D�� �isponível em� ��ttps���plane�amento�rs�gov�br�upload�arquivos�����������������
��������������perfis�regionais������campos�de�cima�da�serra�pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
��� �����, �rlene �edeiros� ����N, �oraine �lomp� �������, �agali �� �aim� �embran�a� de 
�acaria� �acaria� �ecretaria �unicipal de �ducação, ����� p� ��� 
��� �����, �rlene �edeiros� �reve �ist�ria de �acaria� �n� �a��e� de �acaria� ��� �ncontro dos �unicipários 
�riginários de �anto �nt�nio da �atrul�a� �orto �legre� ���, ����, p� ���� 
��� ���������� �� �������� �i�t�ria� �isponível em� ��ttps�������vacaria�rs�gov�br�vacaria��istoria�� 
�cesso em �� �an� ����� 
��� �bid� 
��� ���������� �� �������� Dado� �erai�� �isponível em� � �ttps�������vacaria�rs�gov�br�vacaria�dados�
gerais �� �cesso em �� �an� ����� 
��� ������� �erviço �rasileiro de �poio à �equenas e �icro �mpresas� �er�il da� �idade� �a�c�a�� �isponível 
em ��ttp���datasebrae�com�br�municipios�rs��erfil��idades��auc�as��acaria�pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
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do �rasil, tendo, em ����, produzindo ������� toneladas de fruta, sendo responsável, sozin�o, 

por ��,��� da produção total do �io �rande do �ul��� e cerca de � do total de maçãs 

produzidas no �rasil���� �e acordo com a �ssociação �a�c�a dos �rodutores de �açãs 

��gapomi�, a área cadastrada de pomares de macieira em �acaria � de �����,�� �a���� 

�baixo pode�se observar a produção de frutas e grãos no município em ����, segundo 

dados da �ecretaria �unicipal de �gricultura e da ������� 

 
�abela � � �rodução de frutas vermel�as no �unicípio de �acaria ��������� 

C������ ���� T���� 
���� 

�������� ��� ������������� ����� 
�������� 

N����� �� 
���������� 

�mora�preta �� ��� �,� ��� 
�ramboesa ��,� ���,� � �� 
�irtilo  ��,� ��� �,� �� 
�orango ��,� ����� �� �� 

T���� 1����� �.������ ���� 2�� 

�onte: �ecretaria �unicipal de �gricultura e �eio �mbiente e �scrit�rio �unicipal da ��������� ������ 
 
 
�abela � � �rodução de grãos no �unicípio de �acaria ��������� 

C������ ���� T���� ���� �������� ��� ������������� ����� 
�������� 

�il�o ������ ������� �,�� 
�o�a ������ ������� �,�� 
�rigo ����� ������ �,�� 
�ei�ão  ����� ������ �,�� 

�onte: �ecretaria �unicipal de �gricultura e �eio �mbiente e �scrit�rio �unicipal da ��������� ������ 
 

�m ����, �acaria possuía ������ �ectares plantados para fins agrícolas, isso 

corresponde à praticamente ��� da área total do �unicípio, movimentando �����,�� mil��es 

na produção agrícola daquele ano���� 

�uanto aos indicadores de educação em �acaria, ��� da população não possui 

instrução ou não completou o ensino fundamental, sendo ��� com ensino fundamental 

completo ou m�dio incompleto, ��� com ensino m�dio completo ou superior incompleto e 

apenas �� com ensino superior completo���� 

�egundo o �inist�rio do �rabal�o���, atrav�s do ����� � �adastro �eral de 

�������������������������������������������������������������
��� �������� �ssociação �a�c�a dos �rodutores de �açã� Dado� ��tat��tico�� �isponível em� 
��ttp���agapomi�com�br��p�content�uploads��afra��������pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
��� ���������� �� �������� Dado� �erai�� �isponível em� ��ttps�������vacaria�rs�gov�br�vacaria�dados�
gerais �� �cesso em �� �an� ����� 
������������ �ssociação �a�c�a dos �rodutores de �açã� Dado� ��tat��tico�� �isponível em� 
��ttp���agapomi�com�br��p�content�uploads��afra��������pdf�� �cesso em �� �an� ������
��� ������� �erviço �rasileiro de �poio à �equenas e �icro �mpresas� �er�il da� �idade� �a�c�a�� �isponível 
em ��ttp���datasebrae�com�br�municipios�rs��erfil��idades��auc�as��acaria�pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
��� ������� �erviço �rasileiro de �poio à �equenas e �icro �mpresas� �er�il da� �idade� �a�c�a�� �isponível 
em ��ttp���datasebrae�com�br�municipios�rs��erfil��idades��auc�as��acaria�pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
��� ������, �inist�rio do �rabal�o� ����� � �adastro �eral de �mpregados e �esempregados� �er�il do 
�unic�pio� �isponível em� ��ttp���bi�mte�gov�br�bgcaged�caged�perfil�municipio�index�p�p �� �cesso em� �� 
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�mpregados e �esempregados, �acaria empregou ������� pessoas somente no setor agrícola 

nos �ltimos �� anos� 

 
�abela � � �erfil do �unicípio de �acaria ��������� 

A�������� A������� 
  
�rabal�ador no cultivo de árvores frutíferas ������� 
�rabal�ador volante da agricultura ������ 
�rabal�ador agropecuário em geral ������ 
�ratorista agrícola ����� 
�upervisor de exploração agrícola ����� 
�rabal�ador no cultivo de plantas ornamentais ����� 

T���� 1���2� 
�onte: �rograma de �isseminação das �statísticas de �rabal�o � �adastro �eral de �mpregados e �esempregados 
� �inist�rio do �rabal�o ������ 

 

�erifica�se, portanto, que a agricultura � uma importante forma de subsistência da 

população vacariense, estando grande parcela dos �abitantes envolvida no meio agrícola, se�a 

direta ou indiretamente, pois grande parte do territ�rio tamb�m � utilizado para este fim� �ode�

se dizer, em vista disso, que todos os munícipes de �acaria sofrem consequências pela 

utilização intensa de seu espaço para fins agrícolas, pois a exploração das terras para lavoura e 

cultivo de frutas, flores e grãos afeta o meio ambiente, se�a pela terra, água ou ar� 

�demais, o alimento que c�ega na mesa dos brasileiros � mais especificamente à mesa 

dos vacarienses, neste momento do trabal�o � � oriundo de um modo de produção moderno 

mecanizado e tecnol�gico, que utiliza de forma intensa agrot�xicos em sua produção� �esta 

forma, não �á como não se admitir que a problemática em análise afeta a todos, por ser uma 

questão de sa�de p�blica e uma questão ambiental�  

�mportante, então, um estudo de quais são as subst�ncias mais utilizadas na produção 

agrícola local e a quais riscos a população de �acaria estaria exposta, bem como quais as 

medidas adotadas pelo �oder ��blico local para trato destas quest�es� 

 

�.2��������� �������� ���� ���������� � ������ ����������� �� ��� ��� �� 

M�������� �� ������� 

 

�onforme �á se falou no presente trabal�o, o �rasil � líder no consumo mundial de 

agrot�xicos���� � �io �rande do �ul, por sua vez, está em �� lugar dentre os estados brasileiros 

�������������������������������������������������������������
�un� ����� 
��� �����, Neice �uller �avier, et al� �cidente� de �rabal�o e �nto�ica��o por ��rot��ico� entre �rabal�adore� 
��r�cola� no �unic�pio de �acaria� �n� �imp�sio Nacional de �igil�ncia em �a�de de �opulaç�es �xpostas a 
�grot�xicos ����� ������� �alvador, ����� �isponível em 
��ttps���cevs�rs�gov�br�upload�arquivos�����������������be�v���n�������internet�pdf�� �cesso em �� �an� 
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com maior utilização destes produtos���� �e acordo com dados da �gência Nacional de 

�igil�ncia �anitária ��nvisa� e do �bservat�rio da �nd�stria dos �grot�xicos da �niversidade 

�ederal do �araná, o consumo de agrot�xicos cresceu ��� nos �ltimos �� anos, sendo que 

somente o consumo brasileiro cresceu �������� � venda desses produtos no país movimenta 

em torno de ��� �� bil��es por ano, o que representa ��� do mercado global, estimado em 

��� �� bil��es���� 

�egundo dados da �������, com relação à quantidade total de ingredientes ativos, 

as culturas brasileiras nas quais mais se aplicam agrot�xicos são so�a, mil�o, citros e cana de 

aç�car���� 

�m �acaria, conforme pesquisa��� realizada no ano de ����, pelo �entro de 

�eferência em �a�de do �rabal�ador ���������erra�, em parceria com a �omissão 

�nterinstitucional de �a�de do �rabal�ador ������, o �indicato dos �rabal�adores �urais 

������, a �ecretaria �unicipal de �a�de ����� de �acaria e a �niversidade de �axias do �ul 

�����, coordenada pela �ra� em �pidemiologia Neice �uller �avier �aria, com ��� 

entrevistas válidas de trabal�adores dispostos em ��� propriedades, com m�dia de �,� 

trabal�adores por propriedade, constatou�se que ��,�� das propriedades utilizam agrot�xicos, 

sendo os mais utilizados o glifosato ���,���, organofosforados ����� e piretroides ���,������� 

�erificou�se, ainda, irregularidades no armazenamento e destinação das embalagens, 

tanto agrícolas como veterinárias, onde ��,�� armazenam os produtos em casa e �,�� 

descartam no lixo comum���� 

�obre as características dos trabal�adores, identificou�se ��� como do sexo 

masculino, com idade m�dia de �� anos, sendo ��,�� com �� anos ou mais���� �erca de �� 

�������������������������������������������������������������
����, p� ��� 
����������� �gência �mbrapa de �nformação �ecnol�gica� ��rot��ico� no �ra�il� �isponível em 
��ttp�������agencia�cnptia�embrapa�br�gestor�agricultura�e�meio�ambiente�arvore���N�����������������
������tml� �cesso em �� �an� ����� 
��� �����, Neice �uller �avier, et al, op� cit�, p ��� 
��� ��N����� �� ������ � �������� �� ������ �� ��� ����� � ������� ��rot��ico� na 
berlinda: �roposta sobre nova regulamentação de pesticidas acirra debate acerca desses produtos, que permitem 
agricultura em larga escala mas apresentam riscos ao ambiente e à sa�de da população rural� �isponível em 
��ttp���revistapesquisa�fapesp�br������������agrotoxicos�na�berlinda��� �cesso em �� �an� ��� 
����������� �gência �mbrapa de �nformação �ecnol�gica, op� cit� 
��� �esquisa submetida ao �omitê de �tica da ���, atrav�s da �lataforma �rasil� �provado conforme parecer 
������� �������, divulgada em ������� ������, Neice �uller �avier, et al� �cidente� de �rabal�o e 
�nto�ica��o por ��rot��ico� entre �rabal�adore� ��r�cola� no �unic�pio de �acaria� �n� �imp�sio Nacional de 
�igil�ncia em �a�de de �opulaç�es �xpostas a �grot�xicos ����� ������� �alvador, ����� �isponível em 
��ttps���cevs�rs�gov�br�upload�arquivos�����������������be�v���n�������internet�pdf�, �cesso em �� �an� 
������ 
��� �����, Neice �uller �avier, et al, op� cit�, p ��� 
��� �bid�, p� ��� 
��� �bid�, p� ����
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relatou ter sofrido pelo menos um acidente de trabal�o no �ltimo ano e cerca de ��� dos 

trabal�adores relataram contato direto com agrot�xicos, sendo ��,�� aplicando diretamente o 

produto e ��,�� em contato quando a aplicação ocorre perto de casa���� �amb�m se verificou 

que ��,�� dos trabal�adores relatam permanecer com a roupas mol�adas com o produto 

aplicado e que ��� guarda as roupas �unto com as de uso comum� ��� dos trabal�adores 

relataram ter sofrido algum tipo de intoxicação por agrot�xico em algum momento da vida���� 

�obre os �ábitos em relação ao mane�o de agroquímicos, ��,�� afirmam que tomam 

ban�o completo ap�s o trabal�o, ��,�� que evitam comer, ��,�� que evitam fumar, ��,�� 

que lavam a mão e o rosto sempre que em contato e ��,�� que trocam a roupa todos os dias���� 

� maior parte dos agricultores ���,��� afirma trabal�ar oito ou mais dias por mês com 

agrot�xicos���� �uanto ao uso de ����s� ��,�� nunca protegem cabeça e pescoço� ��,�� usam 

calçados fec�ados ou botas� ��,�� sempre usam luvas� ��,�� nunca usaram máscaras 

descartáveis� ��,�� nunca usaram máscara com filtro químico� ��,�� nunca protegem ol�os 

ou face e ��,�� nunca usaram roupas impermeáveis���� �s principais raz�es para o não uso de 

���s � o desconforto ���,��� e não ac�ar necessário ��������� �s resultados mostram que o 

uso de ���s não � adequado, sendo este um requisito essencial a redução de riscos de 

intoxicação por agrot�xicos� 

�m relação aos sintomas, ��,�� afirmam ter agitação e irritabilidade, ��,�� 

apresentam les�es na pele e alergias, ��,�� tem catarro, ��,�� apresenta digestão difícil ou 

estufamento, ��,�� dor de cabeça, ��,�� formigamento, �,�� sente fraqueza intensa, ��,�� 

tem irritação ou ardência nos ol�os, ��,�� apresentam lacrime�amento, �,�� queimaduras na 

pele, �,�� salivação, ��,�� suor excessivo, ��,�� tosse, �,�� tremores, ��,�� visão turva ou 

embaraçada e �,�� v�mitos���� 

�ara as responsáveis pela realização da pesquisa de campo, ao comparar os dados 

epidemiol�gicos cadastrados no �istema de �nformação de �gravo de Notificação � ��N�N, 

no mesmo período, foram notificados ����� casos de intoxicação no �io �rande do �ul e �� 

casos no município de �acaria, verificando�se que as notificaç�es por agroquímicos registradas 

são em pequeno n�mero, contradizendo com os dados da pesquisa de campo���� �onclui�se, 

�������������������������������������������������������������
��� �����, Neice �uller �avier, et al, op� cit�, p ��� 
��� �bid�, p� ��� 
��� �bid�, p� ��� 
��� �bid�, p� ��� 
��� �bid�, p� ��� 
��� �bid�, p� ��� 
��� �bid�, p� ��� 
��� �������, Nilva ��cia �ec� et al� �n�li�e da �re�u�ncia de into�ica��e� e���ena� no �io �rande do Sul e no 
�unic�pio de �acaria� com �n�a�e em a�rot��ico�� �n� �ongresso ���� ��N���N, �ão �aulo, ���� �isponível 
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portanto, �aver grande subnotificação dos casos e dificuldade para confirmação do diagn�stico 

das intoxicaç�es, o que dificulta o trabal�o de prevenção e conscientização� �sso sem levar em 

conta os in�meros casos que são resolvidos pelos pr�prios trabal�adores, sem interferência dos 

serviços de sa�de, levando a crer que o n�mero � ainda maior�  

��ama a atenção o fato de que o �erbicida �lifosato, um dos mais utilizados na 

produção agrícola em �acaria, no �rasil e no mundo, �á foi proibido em diversos países da 

�nião �uropeia� � agrot�xico está envolvido em diversas polêmicas atualmente, pois estudos 

mostram que ele � potencialmente cancerígeno, mas mesmo assim, � extremamente utilizado 

em lavouras de todo o mundo���� 

�ecentemente, a corte americana condenou em primeira inst�ncia a �onsanto, 

agroquímica que comercializa o glifosato, a pagar ����� mil��es a título indenizat�rio, por 

entender que a compan�ia não alertou os usuários de que a subst�ncia era cancerígena, 

contribuindo substancialmente para o c�ncer em fase terminal desenvolvido pelo �ardineiro 

californiano �e�a�ne �on�son���� � empresa recorreu da condenação, mas a decisão acirrou o 

debate acerca da manutenção da licença as subst�ncia e desencadeou mil�ares de outros 

processos de pessoas que sofreram danos decorrentes da utilização do glifosato� 

No �rasil, a decisão americana tamb�m repercutiu, gerando, em ����������, a 

determinação in�dita pela �uíza substituta da �� �ara da �ustiça �ederal do �istrito �ederal, 

�uciana �aquel �olentino de �oura, de suspensão dos registros do glifosato no �rasil, em sede 

de tutela antecipada em ação proposta pelo �inist�rio ��bico �ederal contra a �N���� e a 

�nião� � magistrada entendeu necessária a reavaliação toxiocol�gica do produto, devendo a 

concessão de novos registros ficar suspensa at� que a �nvisa concluísse a reavaliação���� � 

argumento principal que embasou a decisão foi a demora de conclusão do procedimento 

administrativo de reavaliação da subst�ncia em desfavor do direito à sa�de e ao 

desenvolvimento sustentável� 

 
� excessiva demora na ultimação do procedimento administrativo, al�m de not�ria 
caracterização de abuso de direito, revela�se flagrantemente desproporcional em 
relação ao direito à sa�de e ao desenvolvimento sustentável, sobretudo sob o prisma 

�������������������������������������������������������������
em ��ttps�������tratamentodeagua�com�br��p�content�uploads�����������������pdf�� �cesso em �� �an� ����, 
p� ��� 
��� ����, �onia �orina� N�����, �ubens �nofre� �li�o�ato n�o � ��ua� �n� �nstituto �iência �o�e� �� �an� ����� 
�isponível em� ��ttp�������ciencia�o�e�org�br�revista�materia�id�����n�glifosato�nao�e�agua�� �cesso em� �� 
�un� ����� 
��� ��������� N����N�� �� ������������ Deci��o �obre o �li�o�ato alerta �o�icultor no �ra�il� 
�isponível em ��ttps�������sna�agr�br�decisao�sobre�o�glifosato�alerta�so�icultor�no�brasil��� �cesso em� �� 
�an� ����� 
��� ������� �inist�rio ��blico da �nião � ���� �roce��o �� ������������������������� � �� ���� � ���S���� 
�isponível em ��ttp�������mpf�mp�br�df�sala�de�imprensa�docs�decisao�glifosato�� �cesso em �� �an� ����� 
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da proibição da proteção deficiente �untermassverbot�, isto �, o �stado possui uma 
obrigação de fazer ou dever de proteção e não adota as condutas mínimas necessárias 
para salvaguardar o bem �urídico fundamental���� 

 
� magistrada argumentou, ainda, os interesses econ�micos não podem preponderar 

sobre a sa�de p�blica e a defesa do meio ambiente, bens �urídicos tutelados na demanda em 

análise, não se podendo permitir que se coloque a vida e a sa�de em risco para manter�se a 

produtividade� 

 
�essalte�se ser �bvio que a sa�de p�blica, que � o bem �urídico tutelado na presente 
demanda, deve preponderar sobre os interesses comerciais, de produção ou 
comercialização tanto dos produtos ob�eto da ação quanto das produç�es agrícolas, 
tanto o � que o art� ��� da ��������� explicita que a ordem econ�mica e o livre 
mercado obedecem aos princípios da defesa do consumidor e do meio ambiente� Não 
se olvida que tais subst�ncias foram at� o momento largamente utilizadas no �rasil 
visando maior aumento e eficiência na produção agrícola� �odavia, apesar da 
inarredável import�ncia de tal setor para o país, não se pode permitir que se coloque 
a vida e a sa�de em risco para manter�se a produtividade, sendo necessário o emprego 
de meios diversos para tal fim���� 

 
�al decisão, contudo, foi desconstituída pelo desembargador �ássio Nunes �arques, 

do �ribunal �egional �ederal da �� �egião ���������, a pedido da �dvocacia��eral da �nião 

� ���, que, entendendo de forma contrária à da magistrada, decidiu que a suspensão, de forma 

abrupta, dos registros dos produtos que conten�am glifosato causa lesão à ordem p�blica, 

gerando graves impactos à economia do país� �ara o desembargador, os produtos que contem 

glifosato em sua composição, para serem registrados e comercializados, �á foram aprovados 

pelos �rgãos p�blicos competentes para tanto, com base em estudos que comprovaram não 

oferecer a subst�ncia risco à sa�de �umana e ao meio ambiente� 

 
�s produtos que cont�m os princípios ativos ora questionados, para obterem o registro 
e serem comercializados, �á foram aprovados por todos os �rgãos p�blicos 
competentes para tanto, com base em estudos que comprovaram não oferecerem eles 
riscos para a sa�de �umana e para o meio ambiente, estando em uso �á vários anos, 
sendo a determinação �udicial de reavaliação desses ingredientes ativos, situação 
relativamente comum em tal segmento de produtos, uma vez que, conforme a ciência 
avança, � necessária a realização de novos testes e estudos para ampliar o 
con�ecimento �umano sobre a mat�ria���� 

�������������������������������������������������������������
��� ������� �inist�rio ��blico da �nião � ���� �roce��o �� ������������������������� � �� ���� � ���S���� 
�isponível em� ��ttp�������mpf�mp�br�df�sala�de�imprensa�docs�decisao�glifosato�� �cesso em �� �an� ����, p� 
��� 
��� �bid�, p� ��� 
��� ������� �ribunal �egional �ederal da �� �egião � ����  
���o �ivil ��blica � n�� ������������������������ �isponível em� ��ttps���p�e�g�trf���us�br�p�e�
�eb��rocesso��onsulta�ocumento�list�ie��seam�x�������������������������������� �cesso em �� �an� 
����, p� ��� 
��� ������� �ribunal �egional �ederal da �� �egião � ����  
���o �ivil ��blica � n�� ������������������������ �isponível em� ��ttps���p�e�g�trf���us�br�p�e�
�eb��rocesso��onsulta�ocumento�list�ie��seam�x�������������������������������� �cesso em �� �an� 
���� p� �� 
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�erifica�se, portanto, que a questão � delicada e envolve muitas divergências� �pesar 

de estudos científicos �á demonstrarem os riscos da utilização da subst�ncia, estando 

diretamente ligada ao desenvolvimento de c�ncer e outras doenças, bem como �á estando 

proibida em diversos países desenvolvidos, no �rasil o argumento que prevalece � o econ�mico, 

pois o glifosato � responsável pela viabilidade do plantio das culturas mais lucrativas do país, 

como so�a e mil�o� 

� mesmo ocorre com as demais sust�ncias utilizadas na região, como os 

organofosforados e os piretr�ides, que tamb�m trazem riscos à sa�de �umana e ao meio 

ambiente� �egundo pesquisa realizada pelo National �ancer �nstitute, do National �nstitute of 

�nvironmental �ealt� �cience, dos ���, sob o título ���e �gricultural �ealt� �tud��, as 

subst�ncias organofosforado, organoclorado, carbamato e piretr�ide trazem riscos à sa�de 

�umana no desenvolvimento de c�nceres���� 

 
�abela �� � �ipos de c�ncer relacionados aos agrot�xicos organofosforado, organoclorado, carbato e piretr�ide 

T��� �� ������ ������� ������� R���� R������� 
�odos os c�nceres �rganofosforado �,�� 

�ulmão �rganofosforado �,�� 

��lon �arbato �,�� 

�eto �rganofosforado �,�� 

�eto �rganoclorado �,�� 

�eucemia �rganoclorado �,�� 

�eucemia �rganofosforado �,�� 

�infoma �rganoclorado �,�� 

�ieloma ��ltiplo �iretroide �,�� 

�r�stata �rganofosforado �,�� 

��rebro �rganofosforado �,�� 

��isco �elativo � uma medida que expressa quantas vezes o risco de desenvolver uma doença � maior entre 
indivíduos expostos em relação aos que não foram expostos, sendo neste caso a exposição aos agrot�xicos� 
�onte: ������, �lexandra et al ��rg��� ��rot��ico�: a nossa sa�de e o meio ambiente em questão� aspectos 
t�cnicos, �urídicos e �ticos� �lorian�polis� ��N���, ����� 

 

�ercebe�se, portanto, a necessidade um trabal�o em nível local para minimização do 

riscos na utilização de agrot�xicos na produção agrícola de �acaria, �á que o tema � de interesse 

de todos� �eus efeitos atingem a toda a sociedade, merecendo atenção do �oder ��blico local� 

�������������������������������������������������������������
��� ������, �lexandra et al ��rg��� ��rot��ico�: a nossa sa�de e o meio ambiente em questão� aspectos t�cnicos, 
�urídicos e �ticos� �lorian�polis� ��N���, ����� 
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�t� este momento do trabal�o, percebeu�se que o problema de utilização intensa de 

agrot�xicos na produção agrícola de �acaria existe e vem trazendo riscos a sua população� 

�nteressa avaliar, portanto, de o �ireito � capaz de atuar protegendo os cidadãos e minimizando 

os riscos trazidos pela exploração agrícola moderna, o que será ob�eto das pr�ximas lin�as� 

 

�.��A ���������� �� ������� ����� ����������� 

 

�nvestigou�se, atrav�s desta pesquisa, como a legislação em nível municipal aborda a 

questão dos agrot�xicos em �acaria� �s resultados encontrados serão os demonstrados a seguir� 

Na legislação que regulamenta o plano diretor do �unicípio de �acaria, �ei 

�omplementar n� ����������, na seção �, que trata ��a busca do �esenvolvimento �ural 

�ustentável�, o art� �� disp�e� 

 
�rt� �� �ão diretrizes para as �olíticas e �ç�es a serem estabelecidas na busca do 
�esenvolvimento �ural �ustentável� 
� � �romover o controle do uso de agrot�xicos no meio rural ou de qualquer elemento 
que cause danos ao meio ambiente� 

 

�erificou�se, então, que controlar o uso de agrot�xicos e seus danos ao meio ambiente 

� uma preocupação do plano diretor da cidade, levando�se em consideração a intensa utilização 

dos espaços naturais da cidade para fins agrícolas� �ontudo, a legislação não regulamenta de 

que forma esse controle será efetivado� 

�or sua vez a �ei �omplementar n� ������������, que �disp�e sobre o Novo ��digo 

de �osturas do �unicípio de �acaria e dá outras providências�, em seu capítulo ��, que trata 

��a �igil�ncia ambiental�, o art� �� determina� 

 

�rt� �� � proibida a aplicação de raticida e inseticida ou atividade congênere, o uso 
de agrot�xicos e demais subst�ncias pre�udiciais à sa�de, em estabelecimentos 
industriais, comerciais, prestação de serviços e demais locais de trabal�o, bem como 
em galerias, por�es, s�tãos ou locais de possível comunicação com residências ou 
outros frequentados por pessoas ou animais, sem os procedimentos necessários para 
evitar intoxicaç�es ou outros danos à sa�de� 

 

�á no capítulo ��, que regula �� com�rcio e dep�sito de combustíveis, produtos 

�������������������������������������������������������������
��� ������ ��N������ �� ��������  �ei �omplementar N� �������� �isponível em� 
��ttps�������camaravacaria�igamtec�com�br�camara�proposicao�pesquisalegislacao�������������lista�texto�pro
posicao�� �cesso em �� �an� ����� 
��� ������ ��N������ �� ��������  �ei �omplementar N� �������� �isponível em� 
��ttps�������camaravacaria�igamtec�com�br�camara�proposicao�pesquisalegislacao�������������lista�texto�pro
posicao�� �cesso em� �� �an� ����� 
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químicos derivados de petr�leo e agrot�xicos�, o art� ����� disp�e� 

 
�rt� �� �s dep�sitos de produtos químicos e agrot�xicos deverão estar adequados à 
classificação dos produtos utilizados nos processos, obrigatoriamente com piso 
impermeabilizado, tanque�s� de contenção de vazamentos, cobertura obedecendo à 
legislação vigente e distante de ban�ados, valas, arroios, c�rregos, açudes, rios e 
outros, obedecendo às faixas estabelecidas na legislação ambiental nacional� 
� �� �s dep�sitos para produtos químicos, agrot�xico e combustíveis devem ter à 
disposição, em locais estabelecidos pelas normas de segurança, equipamentos de 
proteção individual, pessoal treinado, materiais como areia, serragem, pás, cord�es de 
isolamento, estacas, bombas de sucção sobressalente compatíveis em n�mero e 
potência com o volume e o tipo dos produtos estocados� 
� �� �ualquer dep�sito de combustível s�lido ou gasoso instalado na área do 
�unicípio deve seguir rigorosamente a legislação ambiental em vigor� 

 

�ortanto, � preocupação do �oder ��blico �unicipal o uso e armazenamento de 

agrot�xicos em conson�ncia com a legislação, para evitar danos aos munícipes e ao meio 

ambiente� 

�amb�m verificou�se a existência da �ei �rdinária n� �������������, que ��nstitui o 

programa �genda �� do �unicípio de �acaria, cria o ��rum �genda �� de �acaria e dá outras 

providências�, programa este voltado à proteção ambiental e construção de uma sociedade 

sustentável, conforme determina o art� �� da �ei� 

 
�rt� �� �ica instituído, no �mbito do �unicípio de �acaria, o �rograma �genda ��, 
como instrumento de plane�amento na construção de uma sociedade sustentável, 
conciliando m�todos de proteção ambiental, �ustiça social e eficiência econ�mica com 
ob�etivo de facilitar e integrar as aç�es necessárias ao desenvolvimento ambiental 
socioecon�mico participativo� 

 

�entre as atribuiç�es do ��rum da �genda �� está fornecer subsídios ao �egislativo e 

ao �xecutivo �unicipal na formulação de políticas p�blicas e estrat�gias de desenvolvimento 

sustentável �art� ��, ���, devendo o tema �meio ambiente� ser a base dos trabal�os���� 

 
�rt� �� �s temas a serem abordados pelo ��rum �genda �� de �acaria terão como 
base o �meio ambiente�, abrangendo temas correlatos, tais como� educação, sa�de, 
segurança, saneamento, cidadania, turismo, economia, ind�stria, agropecuária, entre 
tantos outros pertinentes ao desenvolvimento sustentável� 

 

�ercebeu�se relevante a existência do �rograma �genda �� e ��rum �genda �� por 

�������������������������������������������������������������
���� ������ ��N������ �� ��������  �ei �omplementar N� �������� �isponível em� 
��ttps�������camaravacaria�igamtec�com�br�camara�proposicao�pesquisalegislacao�������������lista�texto�pro
posicao�� �cesso em� �� �an� ������
��� ������ ��N������ �� ��������  �ei �omplementar N� ����������� �isponível em� 
��ttps�������camaravacaria�igamtec�com�br�camara�proposicao�pesquisalegislacao���������������lista�texto�
proposicao�� �cesso em �� �an� ����� 
��� �bid� 
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propiciar debates e aç�es no sentido de desenvolver uma consciência ambiental na população 

de �acaria� 

�em�se, ainda, a �ei �rdinária n� �������������, que autoriza o �oder �xecutivo 

�unicipal a firmar contrato de concessão de direito real de uso com a �ssociação dos 

�evendedores de �grot�xicos dos �ampos de �ima da �erra ���������, com a finalidade 

de construir um dep�sito centralizador para prensagem, enfardamento e armazenamento 

temporário de embalagens vazias tríplice lavadas e não laváveis e contaminadas de agrot�xicos 

�art� ��� 

�s ob�etivos da concessão da área de �����m� estão dispostos no art� ������ 

 
�rt� �� � �brigar�se�á a concessionária, nos termos do contrato de concessão de direito 
real de uso, entre outros itens a� 
� � �dministrar o dep�sito centralizador, destinando�se exclusivamente ao uso que l�e 
� peculiar, de receber e manufaturar as embalagens conforme estabelece a �ei� 
�� � �esponsabilizar�se pela execução da instalação e funcionamento do dep�sito 
centralizador, de acordo com o que determina a �egislação específica, especialmente 
quanto as exigências da ������ 
��� � �iabilizar a estrutura e pessoal �abilitado para receber embalagens vazias de 
agrot�xicos� 
�� � �elar pela qualidade, eficiência, oportunidade e aperfeiçoamento dos serviços� 
� � �esponsabilizar�se por todos os danos causados ao meio ambiente ou a terceiros, 
decorrentes da ação ou omissão na execução dos serviços� 
�� � �evolver ao �unicípio, ap�s o prazo contratual, a área, ob�eto da concessão do 
direito real de uso, independente de qualquer notificação �udicial ou extra�udicial� 
� �� � �p�s o t�rmino do �ontrato a área devolvida deve estar limpa e livre de qualquer 
embalagem ou resíduo de agrot�xicos� 
 

� criação de uma central de recebimento de embalagens vazias de agrot�xicos � 

importante tendo em vista a intensa utilização destes produtos na agricultura da região� �er um 

lugar apropriado para destinação das embalagens, que posteriormente providenciará o descarte 

correto, beneficia os produtores e o meio ambiente�  

�inalmente, temos a �ei �rdinária n� �������������, que disp�e sobre a proteção da 

�acia de �aptação do �rroio da ��ácara, responsável pelo fornecimento de água potável para 

a cidade de �acaria, a qual previu em seu art� ��, a necessidade de apresentação de pro�eto de 

uso da terra com a relação dos agrot�xicos e fertilizantes a serem utilizados no local, bem como 

proibindo a utilização de pulverização de agrot�xicos por via a�rea� 

 
�rt� �� � �m todas as áreas da �acia de �aptação do �rroio da ��ácara os agricultores 

�������������������������������������������������������������
��� ������ ��N������ �� ��������  �ei �omplementar N� ����������� �isponível em� 
��ttps�������camaravacaria�igamtec�com�br�camara�proposicao�pesquisalegislacao��������������lista�texto�pr
oposicao�� �cesso em �� �an� ����� 
��� �bid� 
��� ������ ��N������ �� ��������  �ei �omplementar N� ��������� �isponível em� 
��ttps�������camaravacaria�igamtec�com�br�camara�proposicao�pesquisalegislacao���������������lista�texto�
proposicao�� �cesso em �� �an� ����� 
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deverão� apresentar pro�eto de uso da terra, para o �rgão ambiental competente, com 
os seguintes crit�rios� 
����� 
�� � apresentar relação de agrot�xicos e fertilizantes� 
����� 
�arágrafo �nico � Na área da �acia de �aptação do �rroio da ��ácara � 
terminantemente proibida a utilização de aeronaves agrícolas para aplicação de 
produtos agrot�xicos� 

 

�obre a questão específica da proteção das águas no �unicípio de �acaria, será aberto 

um subt�pico, tendo em vista a relev�ncia da mat�ria� 

 

�.�.1� A ������� �� ���� �� ������� 

 

� �unicípio de �acaria possui seu territ�rio cortado por diversos rios, c�rregos e 

sangas, cu�as águas desembocam na duas principais bacias �idrográficas do �io �rande do �ul� 

�aquari��ntas, cu�o curso corre para o �uaíba e� �puaê��n�andava, cu�as águas correm para o 

�io �ruguai���� �estacam�se como principais rios que fazem parte do territ�rio de �acaria o 

�io �elotas, que faz a divisa natural entre os �stados do �io �rande do �ul e �anta �atarina, e 

o �io da �ntas� �l�m destes, �acaria tamb�m possui uma grande quantidade de fontes naturais 

de água, como nascentes e ban�ados��� e a �acia de �aptação do �rroio da ��ácara, 

responsável pelo abastecimento de água potável aos cidadãos do �unicípio�  

�ontudo, a crescente expansão de lavouras e t�cnicas agrícolas contempor�neas têm 

trazido impactos significativos à qualidade das águas do �unicípio� Nas situaç�es onde as 

lavouras estão muito pr�ximas dos corpos �ídricos, o impacto ambiental � inevitável, se�a pelo 

assoreamento, se�a pela contaminação com o uso de agrot�xicos���� �egundo o �elat�rio de 

�iagn�stico da �ituação de �aneamento do �lano �unicipal de �aneamento �ásico de 

�acaria���, a falta de tratamento de esgoto, o mane�o inadequado de agrot�xicos e a destruição 

da mata ciliar são os principais responsáveis pela degradação da qualidade e quantidade da água 

em �acaria� 

� mais recente e concreto trabal�o para proteção das águas de �acaria consiste no 

�lano �iretor da �acia de �aptação de �gua �ruta do �unicípio de �acaria��� � �rroio da 

�������������������������������������������������������������
��� ��� ���N�� �� ���� �ecretaria do �eio �mbiente e �nfraestrutura� �acia� �idro�r��ica� do �io �rande 
do Sul� �isponível em� ��ttps�������sema�rs�gov�br�bacias��idrograficas�� �cesso em �� �an� ����� 
��� ���������� �� �������� �lano �unicipal de �aneamento �ásico�  �isponível em� 
��ttps�������vacaria�rs�gov�br�docs�����N�������������������pdf�� �cesso em �� �an� ����, p� ��� 
��� �bid�, p� �� 
��� ���������� �� �������� �lano �unicipal de �aneamento �ásico�  �isponível em� 
��ttps�������vacaria�rs�gov�br�docs�����N�������������������pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
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��ácara���, aprovado em maio de ���� que, elaborado pelo �onsel�o �omunitário �ro�

�egurança ��blica � ��N����� de �acaria e a �niversidade de �axias do �ul, por meio do 

�nstituto de �aneamento �mbiental ������, com resultados de caráter t�cnico fruto de um 

trabal�o multidisciplinar desenvolvido ao longo de �� meses, com realização de trabal�o de 

campo, reuni�es t�cnicas e audiências p�blicas, subsidiarão o �oder ��blico na elaboração de 

instrumento de plane�amento e tomada de decisão no que se refere às quest�es que envolvem a 

água em �acaria� 

� atrazina, � encontrada nas águas de �acaria���, sendo um �erbicida utilizado para 

controlar ervas danin�as em culturas como o mil�o, o qual, a exemplo do glifosato, �á foi banido 

da �nião �uropeia por causar danos ao sistema reprodutor, dist�rbios end�crinos e c�ncer���� 

�m geral, verifica�se que existe legislação procurando proteger a comunidade local e 

o meio ambiente dos efeitos dos agrot�xicos, bem como buscando inserir o debate sobre a 

proteção ambiental na agenda da sociedade vacariense� �or�m, a legislação carece de medidas 

concretas para minimização dos riscos socioambientais decorrentes da utilização de agrot�xicos 

na produção agrícola local, pois não leva em consideração os n�meros e dados trazidos no 

t�pico anterior� 

�ercebe�se que, em que pese �aver menção acerca da necessidade de controle do uso 

de agrot�xicos e da necessidade de criação de políticas p�blicas envolvendo a agenda 

ambiental, na prática existe pouca efetividade das medidas� �xceto pela existência da 

������� e da criação �lano �iretor da �acia de �aptação de �gua �ruta do �unicípio de 

�acaria��� � �rroio da ��ácara, os demais dispositivos legais são gen�ricos e carecem de 

aç�es concretas no sentido de proteger os cidadãos vacarienses dos efeitos decorrentes da 

utilização de agrot�xico nas culturas produzidas na região� 

�ode�se afirmar, portanto, que em que pese �aver aparato legal em nível local e at� 

mesmo municipal envolvendo o tema, somente tais mecanismos �urídicos não são suficientes 

para efetivar a proteção ambiental e da sa�de dos munícipes no que se refere a utilização de 

agrot�xicos na produção agrícola local� � necessário que se busque resposta ao problemas 

apresentados, motivo pelo qual o pr�ximo t�pico cuidará de analisar a existência de políticas 

p�blicas envolvendo os agrot�xicos no �unicípio de �acaria capazes de efetivar a proteção ao 

�������������������������������������������������������������
��� ���������� �� �������� �lano �iretor da �acia de �aptação de �gua �ruta do �unicípio de �acaria��� 
� �rroio da ��ácara�  �isponível em� ��ttps�������vacaria�rs�gov�br�docs�plano�diretor�bacia�de�captacao�pdf� 
��� �����, Neice �uller �avier, et al, op� cit�, p� ��� 
��� �������, �arolina �ampaio et al� ������N� N� ���� �������� ��������� �� ����� � 
����� ����N� ���� ��������� ���������N��� �n� �evi�ta �e�t�o � Su�tentabilidade �mbiental, 
v� �, n� �, p� �����, ����� 
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meio ambiente e qualidade de vida� 

 

�.����������� �������� �� ����������� �� ������� 

 

�ste subitem do trabal�o pretende verificar se existe, no �unicípio de �acaria, 

políticas p�blicas capazes de auxiliar os agricultores e a população em geral exposta aos riscos 

decorrentes da utilização intensa de agrot�xicos na sociedade de consumo� 

�nicialmente, cabe uma análise do que são políticas p�blicas e qual a sua finalidade� 

�s políticas p�blicas são importantes ferramentas para diminuição das diferenças sociais 

existentes no nosso país� �ara �eonardo �ecc�i���� 

 
�ma política p�blica � uma diretriz elaborada para enfrentar um problema p�blico� 
�e�amos esta definição em detal�e� uma política p�blica � uma orientação à atividade 
ou à passividade de algu�m� as atividades ou passividades decorrentes dessa 
orientação tamb�m fazem parte da política p�blica� uma política p�blica possui dois 
elementos fundamentais� intencionalidade p�blica e resposta a um problema p�blico� 
em outras palavras, a razão para o estabelecimento de uma política p�blica � o 
tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante� 

 

�erifica�se, portanto, que a criação de políticas p�blicas tem por finalidade enfrentar 

problemas p�blicos com o ob�etivo de mel�orar a vida das pessoas� �negável que a questão da 

utilização intensa de agrot�xicos na agricultura que movimenta a economia do �unicípio de 

�acaria � um problema p�blico, que traz consequências à vida das pessoas que ali residem e 

que exige aç�es do �oder ��blico no sentido de minimizar estes riscos aos quais a população 

vacariense está exposta� 

�ndependentemente da existência de uma legislação federal que regule o tema, o 

governo local precisa fortalecer a qualidade de vida dos seus munícipes, pois � ele quem 

con�ece os problemas sociais da localidade que gere e quem precisa se preocupar com a 

qualidade de vida dos seus governados� 

 
�ão �ustamente os governos locais os responsáveis pela execução de políticas p�blicas 
adequadas para o fortalecimento da qualidade de vida, se�a em função da �re�definição 
de competências constitucionais, se�a em virtude da crise de financiamento do �stado 
Nacional, que o incapacita de atender com efetividade às demandas da população� 
�ais raz�es �ustificam a import�ncia, at� paradoxal, do poder local para o 
desenvolvimento econ�mico na sociedade globalizada, vinculado ao conceito de 
qualidade de vida como fator de produtividade e, por conseguinte, de eficiência no 
sistema produtivo���� 

�������������������������������������������������������������
��� ������, �eonardo� �ol�tica� p�blica�: conceitos, esquemas de análise, casos práticos� �ão �aulo� �engage 
�earning, ����, p� ��� 
��� �����N�, �icardo� �����, �artagnan �imberger� �lemento� de emancipa��o �ocial local: a perspectiva 
do programa de governança solidária local como indutor da emancipação social dos cidadãos� �anta �ruz do �ul� 
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�ela análise feita no presente trabal�o, foi possível perceber que, em que pese �aver 

um aparato �urídico de legislaç�es ambientais que enfrentam o tema, elas não são capazes, por 

si s�, de solucionar os problemas existentes, motivo pelo qual a alternativa das políticas 

p�blicas se mostra importante� �omo bem aponta �ereira et al�, atrav�s de políticas p�blicas 

locais � possível um diagn�stico mais preciso dos problemas ambientais e de sa�de p�blica 

gerados pelo consumo exacerbado, e tamb�m uma mel�or visualização das formas de 

implementação e intervenção que deverão ser adotadas na região em relação aos problemas 

verificados, al�m de um maior enga�amento do cidadão no desenvolvimento de sua cidade���� 

�ara tanto, foram realizadas diversas entrevistas entre os setores do �oder ��blico local 

que trabal�am com o tema em análise, principalmente a �ecretaria de �gricultura, �ecretaria 

de �a�de, ������ e �indicato dos �rabal�adores �urais�  

�ode�se concluir que a questão � bastante debatida, mas não existem soluç�es 

concretas sendo colocadas em prática para mitigar o problema� Não s� por �aver pouco 

interesse por parte do �oder ��blico, mas por �aver tamb�m pouca cobrança por parte da 

população� � influência cultural na forma como os produtores rurais trabal�am � muito forte, 

não sendo o mane�o correto dos agrot�xicos ou a forma e intensidade de sua utilização se 

apresentando como um inconveniente que merece atenção para aqueles que estão ligados 

diretamente com as subst�ncias químicas no seu dia�a�dia� 

� �ecretaria de �gricultura e �eio �mbiente���, conforme relatado pelo �r� �iuliano 

�arques da �osa, �ecretário �unicipal de �gricultura e �eio �mbiente, envolve�se pouco na 

questão da utilização de agrot�xicos na produção agrícola local, estando mais atenta na 

fiscalização por eventuais den�ncias recebidas pela comercialização de produtos não 

autorizados ou destinação incorreta das embalagens, amparada pela legislação federal� �s 

problemas de sa�de p�blica ou mane�o dos agrot�xicos não fazem parte da rotina da �ecretaria, 

pois, de acordo com o �ecretário, não disp�e de quadro de pessoal suficiente para dar conta de 

atender essas quest�es� 

� �mpresa de �ssistência ��cnica e �xtensão �ural � ���������, por sua vez, tem 

�������������������������������������������������������������
���N���, ����, p� �� 
��� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �������, �enrique �ioranza �oppe� � sociedade 
moderna �iperconsumista e os riscos socioambientais� as políticas p�blicas locais como forma de solução 
democrática� �n: Direito �mbiental e Sociedade� �isponível em� ��ttps�������ucs�br�site�midia�arquivos���boo��
�ireito�ambiental�sociedade�pdf�� �cesso em �� dez� ����, p� ���� 
��� ����, �iuliano �arques da� �ecretário �unicipal da �gricultura e �eio �mbiente� �ntrevista realizada na 
sede da �ecretaria �unicipal da �gricultura e �eio �mbiente, em ����������� �ntrevistadora� �isele �oec�el� 
�acaria, ����� 
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um contato mais direto com o produtor rural, procurando orientá�lo no mane�o dos agrot�xicos 

e prestando�l�e assessoria, conforme informado pelo �xtensionista �ural Nicolas �igon 

�randt���, servidor da �nstituição� Nicolas relatou que são realizadas palestras envolvendo o 

tema e que práticas sustentáveis são trabal�adas pelos t�cnicos nos serviços de assistência 

agron�mica� �ontudo, a ������ não disp�e de n�meros acerca da utilização de agrot�xicos 

no �unicípio, somente dados no que se refere à produtividade agrícola e agropecuária da 

região� 

�á o �indicato dos �rabal�adores �urais de �acaria � o �rgão que mais assessora o 

produtor, realizando trabal�os de prevenção, palestras, visitas a campo e atendimentos m�dicos, 

conforme informado pelo �r� ��rgio �oletto���, �residente do �indicato� � ��� de �acaria faz 

parte da �ederação dos �rabal�adores �ssalariados �urais no �io �rande do �ul ����������, 

que, em ����, em parceria com o �entro �stadual de �igil�ncia em �a�de ���������, a 

�undacentro, a �uperintendência �egional do �rabal�o no �io �rande do �ul, o �inist�rio 

��blico do �rabal�o do ��, o �indicato dos ��cnicos em �egurança do �rabal�o ��inditest���, 

a �entral dos �rabal�adores e �rabal�adoras do �rasil ����� e a �ederação dos �rabal�adores 

na �gricultura ����������, elaborou uma cartil�a��� com o ob�etivo de orientar e prevenir os 

riscos de contaminação e acidentes de trabal�o por uso de agrot�xicos� �uscando levar 

prevenção e informação ao meio rural, reuniram na cartil�a explicaç�es sobre o que são 

agrot�xicos, quais os possíveis impactos que o uso sem segurança pode causar para a sa�de, 

seus impactos no meio ambiente, como prevenir a contaminação, primeiros socorros, 

informaç�es trabal�istas e alternativas para o uso dos agrot�xicos no meio rural� 

� �ecretaria de �a�de faz um trabal�o de acompan�amento dos casos decorrentes de 

intoxicação por agrot�xicos, segundo informaç�es do �r� �abiano �eiss���� �xiste a ���� � 

�omissão �ntersetorial de �a�de do �rabal�ador, criada pelo �onsel�o �unicipal de �a�de, 

conforme �ta n� ��������, de �� de outubro de ����, que tem como ob�etivo realizar 

acompan�amentos e emitir relat�rios, para que estrat�gias possam ser mel�oradas envolvendo 

acidentes de trabal�o no �unicípio de �acaria, estando a exposição aos agrot�xicos entre os 

�������������������������������������������������������������
��� ���N��, Nicolas �igon� �xtensionista da ���������� �ntrevista realizada na sede da ������, em 
����������� �ntrevistadora� �isele �oec�el� �acaria, ������
��� �������, ��rgio� �residente do �indicato dos �rabal�adores �urais de �acaria� �ntrevista realizada na sede 
do ���, em ����������� �ntrevistadora� �isele �oec�el� �acaria, ����� 
��� ��������� ��� ������������� ������������ ������ N� ��� ���N�� �� ��� 
����������� �grot�xicos� �iscos e �uidados� �isponível em ��ttps���cevs�
admin�rs�gov�br�upload�arquivos�����������������cartil�a�agrotoxicos�riscos�e�cuidados�pdf�� �cesso em �� 
�an� ����� 
��� �����, �abiano� ��cnico em �nfermagem, �ervidor ��blico �unicipal da �igil�ncia �anitária, �epartamento 
de �a�de do �rabal�ador �ntrevista realizada na sede da �igil�ncia �anitária �unicipal, em ����������� 
�ntrevistadora� �isele �oec�el� �acaria, ����� 
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trabal�os realizados, �á que existe grande parcela dos trabal�adores locais em atividades 

agrícola, expostos aos riscos dos agrot�xicos� �ntegram a ���� representantes do �ospital 

Nossa �en�ora da �liveira, �nstituto Nacional do �eguro �ocial � �N��, �ssociação �a�c�a 

dos �rodutores de �açã � �������, �ecretaria da �a�de e �eio �mbiente, �igil�ncia em 

�a�de, �ecretaria da �a�de, �indicato �ural, ������, �indicato dos �rabal�adores �urais e 

�ecretaria de �ducação� 

�corre que, segundo informaç�es do �oordenador da ����, �r� �abiano �eiss���, o 

maior problema para dar efetividade aos trabal�o � o baixo índice de notificação� �or parte dos 

trabal�adores não existe a cultura de informar as situaç�es ocorridas em razão da exposição aos 

agrot�xicos, tomando medidas somente quando o problema � mais s�rio� �egundo informaç�es 

da �ecretaria de �a�de, os trabal�adores se automedicam e s� procuram assistência m�dica em 

casos extremos� �inda assim, os casos que c�egam para atendimento nas unidades básicas de 

sa�de não são devidamente investigados para que possam ser relacionados à exposição às 

subst�ncias químicas que comp�e os agrot�xicos, não �avendo esforço por parte da comunidade 

m�dica para relacionar os problemas existentes aos agrot�xicos� 

�esta forma, os n�meros oficiais estão sempre muito insignificantes, distantes da 

realidade, o que impede a adoção de medidas mais efetivas no controle e prevenção de casos 

de acidente de trabal�o envolvendo agrot�xicos� 

�endo assim, existe um �ábito displicente com a questão por parte da classe mais 

vulnerável� os pr�prios agricultores� � forma do mane�o com os agrot�xicos �á � cultural, não 

�avendo grandes preocupaç�es com os efeitos que podem sofrer� �onforme informa �abiano, 

quando questionados, os agricultores relatam que sempre trabal�aram desta forma e nunca 

tiveram problemas, não possuindo a informação e educação necessária para identificar os riscos 

a que estão expostos, de forma que tamb�m não se motivam em notificar quando problemas de 

sa�de ocorrem� 

�abiano refere que as empresas acabam tomando certo cuidado com as quest�es 

envolvendo ����s, armazenamento e manipulação dos agrot�xicos, pois preocupadas com as 

quest�es legais que envolvem o mane�o destas subst�ncias, �á que estão previstas sanç�es em 

caso de descumprimento, mas a mesma preocupação não existe com a maioria dos agricultores 

expostos aos agrot�xicos, �á que as consequências, nesses casos, se manifestam a longo prazo 

na sa�de do trabal�ador�  

�endo em vista este costume de não notificar os casos de sa�de que envolvem 

�������������������������������������������������������������
��� �����, op� cit� 
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agrot�xicos, os n�meros oficiais do �unicípio neste quesito ficam extremamente baixos, não 

correspondendo à realidade e não preocupando o �oder ��blico e a população para sua 

diminuição� �rata�se de um inimigo silencioso da população vacariense, que afeta a todos, mas 

não gera reação� 

� ��N�N � �istema de �nformação de �gravos de Notificação��� � um sistema do 

�inist�rio da �a�de, alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos 

de notificação compuls�ria, como � intoxicação por agrot�xicos, por exemplo, sendo facultado 

aos estados e municípios incluir outros problemas de sa�de importantes em sua região� �ua 

utilização efetiva permite a realização de diagn�sticos din�micos da ocorrência de determinado 

evento na população, podendo oferecer subsídios para indicar riscos aos quais as pessoas estão 

su�eitas, contribuindo para a identificação da realidade epidemiol�gica de determinada área 

geográfica� � um importante instrumento para auxiliar no plane�amento de sa�de, definir 

prioridades de intervenção, al�m de permitir avaliação das intervenç�es�  

�corre que, analisando�se os n�meros de �acaria no ��N�N, percebe�se que não 

refletem em nada a realidade, conforme �á se falou anteriormente, no contexto da pesquisa de 

campos sobre agrot�xicos realizada na região� �e�a�se� 
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Não �á como se imaginar que em uma cidade de ������ �abitantes, onde a exploração 

agrícola � a principal atividade econ�mica, somente �� pessoas teriam sofrido intoxicaç�es 

ex�genas relacionadas ao trabal�o no ano de ����, sendo destes, apenas � por agrot�xico 

agrícola� 

� evidente que existe um descompasso entre a realidade e aquilo que os n�meros 

mostram� � pesquisa de campo��� demonstrou n�meros muito maiores do que o sistema do 

�inist�rio da �a�de, e ainda assim, na prática, percebe�se que os n�meros são ainda maiores, 

mas não notificados� Neice et al����, responsável pela pesquisa de campo no �unicípio de 

�acaria em ����, concluiu� 

 
�s intoxicaç�es agudas por agrot�xicos são de notificação compuls�ria e seu registro 
deve constar do �istema de �nformação de �gravo de Notificação� �s dados deste 
�istema de Notificação apontam para uma baixa frequência de ocorrências de 
intoxicaç�es por agrot�xicos no �unicípio de �acaria� No entanto, a entrevista com 
��� agricultores aponta para uma incidência maior de intoxicaç�es agudas ���,��� e 
para um n�mero ainda maior de sintomas de intoxicação, os quais são resolvidos pelos 
pr�prios agricultores, sem interferência dos serviços de sa�de� �ercebe�se uma grande 
subnotificação de casos, o que pode ser muito maior no caso das intoxicaç�es cr�nicas 
cu�a definição do nexo causal � ainda mais difícil de estabelecer� 

 

No mesmo sentido foi a conclusão da pesquisa intitulada �� uso de agrot�xicos e a 

prevalência de neoplasias no �unicípio de �acaria����, onde �ellei��� identificou que�  

 
�s resultados confirmaram altos índices de neoplasias no �stado do �io �rande do 
�ul, sendo que em �acaria o n�mero de �bitos por neoplasias � de �� do total da 
população no período e, proporcionalmente a população, � um índice mais elevado 
que as demais cidades da �acrorregião dos �ampus de �ima da �erra, embora o 
estabelecimento de nexo causal entre estas duas variáveis se�a de difícil 
demonstrabilidade� �onclui�se que a não comunicação de intoxicaç�es ex�genas 
pre�udica as estatísticas e a subsequente toma de decisão por gestores, a quem compete 
proteger a população dos efeitos danosos dos agrot�xicos� 

 

�ercebe�se, portanto, que existe um movimento vagaroso no sentido de se identificar 

a questão do uso de agrot�xicos em �acaria como um problema e repassar orientaç�es aos 

produtores, mas não existe efetividade, tampouco amparo a este trabal�o� �ercebe�se que o 

�oder ��blico em �acaria está omisso e não age em prol da defesa dos cidadãos e do meio 

ambiente local, como deveria� �mperioso �aver atitude em relação aos dados noticiados pelos 

atendimentos m�dicos que derivam de intoxicação por agrot�xicos� Necessita�se de políticas 

�������������������������������������������������������������
��� �����, Neice �uller �avier, et al, op� cit� 
��� �����, Neice �uller �avier, et al, op� cit� 
��� ������, �eresin�a �erribile� � u�o de a�rot��ico� e a preval�ncia de neopla�ia� no munic�pio de �acaria��S� 
����� �issertação ��estrado em �ngen�aria e �iências �mbientais� � �niversidade de �axias do �ul, �axias do 
�ul, ����� �isponível em� ��ttps���repositorio�ucs�br�xmlui��andle������������� �cesso em �� fev� ����� 
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p�blicas capazes de organizar e dar resultado a esses trabal�os esparsos, bem como de 

multiplica�los� �ma vez identificados os riscos trazidos pela utilização de agrot�xicos na 

produção agrícola do �unicípio, atrav�s das pesquisas realizadas e dados compilados pelas 

�ecretarias e entidades envolvidas, � necessário que se tome atitude com os dados� � preciso 

que se dê notícia aos n�meros de intoxicação e que se esquematize a prevenção� 

�demais, � de suma import�ncia que se leve informação e educação ambiental aos 

trabal�adores rurais� �s n�meros de educação do �unicípio mostram que está se falando de 

uma população com baixa instrução, que precisa ser orientada acerca dos riscos a que está 

exposta� � trabal�o de mudança da cultura quando o assunto � agrot�xico precisa ser feito 

dentro das propriedades rurais, partindo do �oder ��blico, com o ob�etivo de ensinar o produtor 

e o trabal�ador rural a cuidar da sua sa�de, do meio ambiente e da produção agrícola que está 

desenvolvendo� 

�egundo a �uman �ig�ts �atc� � ���, �rganização �nternacional de �ireitos 

�umanos, não �á dados confiáveis do governo sobre quantas pessoas no �rasil sofrem 

intoxicação por agrot�xicos, sendo que o �inist�rio da �a�de recon�ece que a subnotificação 

de casos de intoxicação por agrot�xicos � uma preocupação, ficando claro que os dados oficiais 

subestimam o problema� � legislação nacional, estadual ou municipal não protege efetivamente 

as população dos efeitos dos agrot�xicos, tampouco o problema c�ama a atenção dos 

formuladores de políticas p�blicas no �rasil���� 

�endo assim, mostra�se necessário adoção de medidas protetivas capazes de dar 

eficácia às normas de direito ambiental vigentes, pois restou demonstrado o risco a que está 

exposta a população de �acaria pela utilização de agrot�xicos na produção agrícola local� �s 

normas de �ireito �ositivo existentes e as medidas adotadas pelo �oder ��blico local não tem 

se mostrado suficientes a efetivar o direito constitucional à sadia qualidade de vida� 

�s pr�ximas lin�as dedicam�se, portanto, a apontar alternativas concretas para 

efetivação da minimização dos riscos socioambientais provenientes da utilização de 

agrot�xicos na sociedade de consumo� 

 
 

�.�� S�������� ���� ����������� ��� ������ ��������������� ����������� �� ��� 
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comunidades rurais expostas à dispersão de agrot�xicos� �isponível em� 
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�trav�s da pesquisa realizada ao longo do presente trabal�o, foi possível compreender 

o modelo de desenvolvimento estabelecido pela sociedade contempor�nea, onde o lucro e o 

progresso impulsionam as decis�es políticas, econ�micas, sociais e mesmo culturais� � 

consumo, ademais, passou a ser a mola propulsora das relaç�es �umanas, desen�ando�se a 

sociedade moderna como sociedade consumocentrista� 

�esta forma, esse consumo exacerbado foge dos limites que o meio ambiente consegue 

suportar, acarretando problemas cruciais para nossa sociedade, que precisam ser solucionados 

sob pena de comprometer a continuidade da esp�cie �umana no planeta� 

� progresso alme�ado pela sociedade moderna precisa ser sustentável, agregando 

outras esferas de crescimento que não s� o financeiro, congregando progresso econ�mico, 

social e �umano� �ara tanto � necessário que o �stado �a�a em prol da proteção do meio 

ambiente e dos seres �umanos envolvidos nos processos de modernização�  

�erificou�se que existe um aparato �urídico que ob�etiva a proteção do meio ambiente, 

que vem desde a �ei �aior, com dispositivos constitucionais em prol do bem de uso comum 

de todo o povo, como legislaç�es ambientais com ob�etivos específicos, como a �ei dos 

�grot�xicos, e dispositivos legais em legislação municipal com vistas ao patrim�nio natural� 

�ontudo, tais normativas não se mostram suficientes para, por si s�, efetivar a proteção 

ambiental, tampouco frear as consequências geradas pela utilização de produtos químicos que 

impactam o meio ambiente e a sa�de �umana, conforme se verificou no presente trabal�o� 

�onclui�se ser de suma import�ncia a participação da sociedade na regulação e 

controle das decis�es políticas e econ�micas que envolvem a geração de problemas ambientais 

e de sa�de p�blicas gerados pelo consumismo exacerbado, movidos pelo lucro� 

Neste sentido, entra o papel dos municípios, que, por entender os interesses locais, 

pode desenvolver políticas p�blicas que atendam suas peculiaridades� Neste sentido, discorre 

�ezerra���� 

 
�stá posto aos entes políticos locais o dever de tutelar o ambiente mediante as 
atividades de preciso controle quanto à utilização dos agrot�xicos em seus �mbitos 
territoriais, cabendo�l�es, outrossim, agir de forma a atender plenamente aos 
interesses locais� �ais interesses deverão ser defendidos por parte do ente municipal 
mediante o pleno exercício de suas competências legislativas, exclusivas ou não, sem 
�amais olvidar, na execução de atividades protetivas da natureza, a diretriz 
constitucional de empregar todos os recursos visando sempre garantir às geraç�es 
presentes e futuras um ambiente ecologicamente equilibrado � bem e direito 
fundamental do cidadão� 
 

�onclui�se, portanto, que o �unicípio de �acaria precisa agir com vistas a proteger 

�������������������������������������������������������������
��� �������, op� cit�, p� ��� 
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seus cidadãos, que estão continuamente expostos ao modelo produtivo da sociedade moderna, 

baseado em alimentos com alto índice de agrot�xicos, que comprometem a sa�de �umana e o 

meio ambiente� 

�ara tanto, o primeiro passo a ser dado � a inclusão do tema dos agrot�xicos na agenda 

do �oder ��blico de �acaria� � inclusão de um tema em agenda governamental � o primeiro 

passo para formulação de política p�blicas, pois permite discussão e propicia a ampla 

participação popular na formulação da política���� � problemática da utilização de agrot�xicos 

na produção agrícola local precisa ser considerada um desafio de sa�de p�blica e de 

conservação ambiental, capaz de merecer a atenção e os esforços da sociedade e dos 

governantes na sua mitigação� 

�ma vez encarada a questão como merecedora de atitude, � preciso que se 

contextualize o problema e se identifique quais os atores envolvidos� �o se delimitar os riscos, 

� possível adoção de medidas pontuais na sua resolução, direcionadas ao p�blico�alvo, 

consideradas suas peculiaridades� 

�or exemplo, identificou�se que a falta de informação e a cultura �á implantada no 

mane�o dos agrot�xicos faz com que os trabal�adores rurais não se apropriem do problema 

como pertinente, devendo�se, portanto, desenvolver uma política p�blica que trabal�e educação 

ambiental e informação� �sforços devem ser empreendidos no sentido de desculturalizar a 

banalidade com que o tema dos agrot�xicos vem sendo tratado no meio rural� �omo bem aponta 

�ensterseifer �a educação ambiental cumpre a missão de conscientização da sociedade sobre os 

problemas ambientais contempor�neos, apontando camin�os políticos e �urídicos para a 

superação de tais desafios����� 

�odo o trabal�o precisa iniciar, primeiramente, dentro de casa, atrav�s de 

conscientização ambiental nos pequenos cidadãos, trabal�o este que deve ser continuado nos 

bancos escolares� �o se formarem cidadãos que compreendem a import�ncia da natureza para 

manutenção de todas as formas de vida no planeta, as decis�es políticas, econ�micas e sociais 

a serem tomadas por estes indivíduos posteriormente repercutirão de forma positiva em toda 

sociedade� 

�ontudo, a propagação da informação deve ser continuada por toda vida adulta dos 

�������������������������������������������������������������
��� ��������, ��rgia de �ouza� � papel da avalia��o de ri�co� no �erenciamento de produto� a�rot��ico�: 
diretri�e� para a �ormula��o de pol�tica� p�blica�� ����� �ese de �outorado ��a�de ��blica�� �niversidade de 
�ão �aulo, �ão �aulo, ���� p� ���� 
��� ��N����������, �iago� �ireitos fundamentais e proteção do ambiente� a dimensão ecol�gica da dignidade 
�umana no marco �urídico�constitucional do �stado �ocioambiental de �ireito� �orto �legre� �ivraria do 
�dvogado, ����, p� ��������  
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cidadãos� �uitos nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma escola e descon�ecem 

qualquer princípio de educação ambiental ou de cuidado com a pr�pria sa�de, como bem 

mostram os índices educacionais do �unicípio trazidos na presente pesquisa� 

� informação � elemento de fundamental import�ncia para minimização dos 

problemas ambientais que se enfrenta atualmente� � presente pesquisa concluiu que a falta de 

informação e a cultura secundária dada às quest�es ambientais são os principais desafios 

enfrentados pelas tentativas de políticas p�blicas a serem implantadas no �unicípio� Necessário 

� que as informaç�es c�eguem at� os agentes sociais, para que tomem con�ecimento dos 

argumentos e discuss�es que permeiam a população���� 

� preciso que se desenvolvam programas geridos pelo �oder ��blico com o ob�etivo 

de incentivar os cidadãos, os produtores e os profissionais de sa�de envolvidos com vistas a dar 

notícia aos casos de intoxicação que envolvam a utilização de agrot�xicos� �ara que se possa 

identificar qual o problema e adotar medidas para sua resolução, � essencial que a problemática 

se torne p�blica� � que se verifica �o�e � que não � dada a devida import�ncia aos casos que 

ocorrem no �unicípio, fazendo com que estes n�meros não gerem estatísticas e não se�am 

aprofundados, nem relacionados com o uso de agrot�xicos na região� �esta forma, o que parece 

� que, teoricamente, a utilização intensa de agrot�xicos na produção agrícola não seria um 

problema de sa�de p�blica e de conservação ambiental, o que se sabe que, na prática, �� 

�omo leciona �ereira���, fica evidente a necessidade de se buscar alternativas 

democráticas para viabilizar a proteção do meio ambiente, o direito à vida e à sa�de dos 

cidadãos� �esta forma, uma possível resposta a estas quest�es está no desenvolvimento de 

políticas p�blicas locais voltadas ao consumo e à sa�de� 

 
�om o tema presença de resíduos t�xicos de pesticidas agrícolas, a aplicação de 
políticas p�blicas locais mostra�se como uma alternativa promissora, pois, como 
observado, as consequências externas da intervenção e da simples proibição de 
utilização das t�cnicas de utilização de agrot�xicos, em �mbito nacional, causaria um 
impacto econ�mico extremamente negativo, produtores teriam pre�uízos 
incalculáveis, trabal�adores perderiam seus empregos, os preços dos alimentos iriam 
inflacionar, ou se�a, um pre�uízo sistêmico de ordem econ�mica e social� �or isso, a 
opção � atuar em localidades específicas, pois as consequências da intervenção 
governamental ficariam mais visíveis e mais acessíveis de se trabal�ar� �l�m disso, a 
atuação se dará de acordo com as necessidades específicas da população, sem ter de 
realizar alteraç�es desnecessárias, como proibição de um determinado pesticida, a que 
somente com uma aplicação adequada se reduziriam os níveis de resíduos ao índice 
dese�ado���� 

�������������������������������������������������������������
��� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �������, �enrique �ioranza �oppe� � sociedade 
moderna �iperconsumista e os riscos socioambientais� as políticas p�blicas locais como forma de solução 
democrática� �n� Direito �mbiental e Sociedade� �isponível em ��ttps�������ucs�br�site�midia�arquivos���boo��
�ireito�ambiental�sociedade�pdf�� �cesso em �� dez� ����, p� ��� 
��� �bid�, p� ���� 
��� �bid�, p� ���� 
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�as como bem aponta o autor, não podem ser estabelecidas posturas radicais, devendo 

ser adotadas condutas que beneficiem as necessidades sociais locais, mediante mel�ores 

decis�es e t�cnicas possíveis para resolver os problemas em relação à produção e consumo de 

bens e serviços���� �rop�e�se um diálogo aberto e claro entre as necessidades sociais, as t�cnicas 

produtivas e o desenvolvimento econ�mico local, com vistas à proteção ambiental e da sa�de 

�umana, sem que isso signifique um retrocesso em termos de desenvolvimento� 

� �unicípio de �acaria precisa, portanto, formular políticas p�blicas de informação 

e educação ambiental e levar estes elementos at� os agricultores� � �oder ��blico deve 

desenvolver programas governamentais com palestras, oficinas, exames peri�dicos, 

fiscalização e levar estas ferramentas ao p�blico�alvo� � agente p�blico pode e deve visitar as 

propriedades e realizar um trabal�o de campo, pois não �averá resultado algum se continuar se 

esperando que a parte �ipossuficiente busque, por si s�, auxílio� 

Neste sentido, traz�se exemplos concretos de políticas p�blicas que poderiam ser 

desenvolvidas tamb�m no �unicípio de �acaria, a fim de minimizar os riscos da utilização de 

agrot�xicos na região� � �unicípio de �biporã���, no �araná, criou uma proposta de trabal�o 

visando amenizar os efeitos do mau uso de agrot�xicos naquela localidade� �ara tanto, reuniram 

profissionais da assistência agron�mica local, revendedores de agrot�xicos e produtores rurais, 

na constituição de uma �ede �unicipal de articulação sobre o uso de �grot�xicos, como 

estrat�gia que permite o envolvimento de diversas inst�ncias do �oder ��blico, em nível de 

�unicípio, como a �igil�ncia �anitária, a �efesa �ivil, as �ecretarias �unicipais do �eio 

�mbiente e da �gricultura, entidades do �overno �stadual, como �mater e �dapar, e o �rea, 

respeitando e adequando as diversas atribuiç�es legais das instituiç�es e seu respectivo 

plane�amento de aç�es� 

�ara implantação dos trabal�os, realizaram reuni�es com os engen�eiros agr�nomos 

que atuam na assistência t�cnica, revendedoras de insumos e agricultores, aonde discutiram o 

uso de agrot�xicos, receituário agron�mico, mane�o integrado de pragas e doenças e práticas 

de campo� �l�m disso, o plano de trabal�o contempla aç�es de fiscalização das atividades das 

entidades e pessoas envolvidas� � ob�etivo � �mel�orar a orientação aos produtores de verduras 

para que utilizem boas práticas na produção, desde a adoção de mane�o de pragas e doenças at� 

a observ�ncia de produtos menos t�xicos e que não deixem resíduos nos alimentos����� 

�������������������������������������������������������������
��� �������� �������� �������, op� cit�, p� ���� 
��� ����N�� ������� �bipor� cria rede de articula��o �obre a�rot��ico� �isponível em 
��ttp�������emater�pr�gov�br�modules�noticias�article�p�p�stor�id������� �cesso em ����������� 
��� �bid� 
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�erifica�se que este � um exemplo concreto da atuação do �oder ��blico, assessorado 

por outros �rgão, na implantação de aç�es estrat�gicas em relação a problemática, buscando 

levar informação e novas t�cnicas ao produtor rural� 

�utro exemplo concreto de implantação de política p�blica envolvendo a temática dos 

agrot�xicos, que merece ser trazida ao trabal�o a título de sugestão ao �unicípio de �acaria 

ocorre em �inas �erais� �m �ão �oque de �inas, uma parceria entre a �ecretaria �unicipal 

de �a�de e a ��������� deu origem ao ��rograma �lantando �a�de�, com o ob�etivo de 

monitorar as condiç�es físicas dos trabal�adores expostos ao uso de agrot�xicos���� 

�ara tanto, o �rograma proporcionou consultas m�dicas e uma trigam dos 

trabal�adores, incluindo uma coleta de sangue para exame� � finalidade � diagnosticar 

possíveis intoxicaç�es� �m caso de resultado positivo, o agricultor será encamin�ado para 

tratamento m�dico� 

� iniciativa � continuidade de uma oficina realizada pela �uperintendência �egional 

de �a�de com profissionais dos �unicípios e extensionistas da ������, com o ob�etivo de 

�capacitar t�cnicos da área para monitorar a sa�de dos trabal�adores que estão expostos aos 

produtos químicos usados nas lavouras e debater a parceria da extensão rural no trabal�o de 

prevenção����� � programa, ademais, quer mobilizar e orientar os produtores na mudança do 

mane�o de suas lavouras, priorizando a utilização de tecnologias menos agressivas à sa�de 

�umana e ao meio ambiente� 

 �ão medidas como estas que geram resultados concretos e que precisam ser aplicadas 

ao �unicípio de �acaria� � �oder ��blico local precisa se apropriar da problemática existente 

em torno da utilização intensa de agrot�xicos na produção agrícola da região e desenvolver 

políticas p�blicas de informação, educação, prevenção, atendimento, notificação e fiscalização� 

�recisa ir at� o produtor e aplicar medidas eficazes de proteção à sua população e seu meio 

ambiente� 

�demais, o consumidor tamb�m precisa se envolver na cooperação por uma forma 

de exploração agrícola mais sustentável e um meio ambiente equilibrado� � mudança de 

cenário envolve muito a participação do cidadão, que precisa exigir segurança alimentar 

naquilo que consome e cobrar formas menos agressivas ao meio ambiente na produção���� � 

�������������������������������������������������������������
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�� ����� �� ������������� ������ N� ��N��������� �� ��N��� �isponível em 
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��� �bid� 
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modificação de paradigma no consumo � essencial para que se passe de um foco puramente 

est�tico e prático para uma valorização dos efeitos produzidos a longo prazo, pois a verdadeira 

essência do alimento � produzir sa�de� �ortanto, os padr�es alimentares de consumo tamb�m 

devem ser ob�eto de políticas p�blicas, proporcionando ao consumidor maior consciência e 

autonomia na �ora de tomar decis�es alimentares mais saudáveis e ambientalmente 

responsáveis� 

�em d�vida, como consumidores, a população necessita se posicionar, a fim de exigir 

formas de produção mais sustentáveis, com vistas ao bem do ambiente da sa�de �umana, 

renunciando a utilização intensiva de produtos químicos na produção alimentar, evitando que 

se tornem vítimas do pr�prio progresso, pre�udicando grave e irreversivelmente as geraç�es 

atuais e vindouras���� �orque o modo de produção moderno atinge a todos, envolvidos ou não 

na agricultura, se�a como produtor ou consumidor, expondo toda a sociedade moderna aos 

riscos socioambientais 

�or estas raz�es, torna�se urgente uma revisão do atual sistema de produção� 

�ncentivo à agricultura familiar e a agricultura agroecol�gica se mostram como peças 

importantes no camin�o de resolução da problemática apresentada, buscando produç�es mais 

responsáveis e sustentáveis em relação aos recursos ambientais e sociais� �ão alternativas que 

garantem maior segurança alimentar e nutricional, al�m de revelarem�se socialmente mais 

�ustas���� �erifica�se que o problema da fome no mundo não se trata de aumentar 

continuamente a produção, mas sim de uma mel�or distribuição de riquezas em �mbito 

global���, principalmente porque ap�s quase �� anos de �evolução �erde, países 

subdesenvolvidos continuam sofrendo com o problema da fome, enquanto potências 

econ�micas não dão conta de estocar e exportar sua produção, obtendo muito lucro com a 

agricultura moderna e tecnol�gica, atrav�s da exploração do meio ambiente� 

�demais, � importante conscientizar o consumidor diante do consumo desregrado, 

pois se verificou que o consumo irresponsável está na raiz dos problemas ambientais 

contempor�neos, devendo �aver a cobrança por parte da sociedade pela segurança alimentar 

�������������������������������������������������������������
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naquilo que consome, pois o posicionamento por parte do cidadão consumidor poderá 

fortalecer a cultura de práticas agrícolas de menor impacto ambiental� 

�, nas palavras de �os� �ntonio �utzenberger, �� preciso uma nova forma de balanço 

econ�mico����, pois essa busca desenfreada pelo progresso, impulsionada pelo consumo 

desregrado e pela busca incessante de lucro acaba por não contabilizar os danos ambientais e 

à sa�de �umana que produzem� �omo aponta o autor, a agricultura moderna não � sustentável, 

pois buscando produtividade e progresso gera custos ambientais gravíssimos, como 

calamidades �umanas, devastação ambiental e perda da diversidade biol�gica, não podendo a 

sociedade contempor�nea agir como se fosse a �ltima geração���� 

�ercebe�se, assim, que a atuação do �unicípio, atrav�s de políticas p�blicas 

envolvendo a questão específica dos agrot�xicos, buscando difundir informação e prevenção, 

resolveria muitas quest�es que �o�e apresentam�se como problema aos cidadãos vacarienses� � 

utilização intensa de agrot�xicos nas culturas da cidade � um problema de sa�de p�blica e de 

conservação ambiental que precisa compor a agenda governamental e que demanda atitude por 

parte do �oder ��blico� �sta � a sugestão da presente pesquisa, que se�a dada atenção ao 

problema que se aponta e tomadas atitudes concretas para sua minimização� 

�demais, o incentivo às formas de produção convencionais, com foco na agricultura 

agroecol�gica e responsável, que não busque o esgotamento dos recursos naturais e ob�etive o 

desenvolvimento sustentável tamb�m deve ser colocado em pauta� 

� �oder ��blico local deve adotar políticas a fim de concretizar o direito constitucional 

a um ambiente saudável e à sadia qualidade de vida e sa�de do cidadão, dentro do contexto de 

produção e consumo da modernidade�  
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�.� CONSIDERAÇ�ES �INAIS  

 

�trav�s desta pesquisa, foi possível observar que a concepção de progresso na 

modernidade � marcada pela busca incessante de desenvolvimento científico e tecnol�gico, 

estando estes, por sua vez, eminentemente em função do desenvolvimento econ�mico, ficando 

o consumo exacerbado fixado como elemento central das relaç�es sociais, como importante 

característica da sociedade contempor�nea� 

�esta forma, a preocupação com as consequências do estilo evolutivo adotado pela 

modernidade em relação ao meio ambiente e à sa�de �umana fica em segundo plano, como 

se demonstrou ao longo do presente trabal�o� � exploração da natureza para fins econ�micos 

� o padrão� �ontudo, diversos riscos socioambientais são provenientes desse modu� vivendi, 

sendo necessário discutir o assunto em todas as esferas da sociedade, principalmente as locais, 

buscando levar informação aos envolvidos, bem como entender o �ireito como mecanismo 

de minimização desses riscos� 

�ara tanto, demonstrou�se a relev�ncia de uma legislação ambiental rígida, que 

busque a proteção do meio ambiente e da sa�de �umana com efetividade� �erificou�se que a 

legislação que trata dos agrot�xicos existente �o�e em vigor, em nível nacional, � consistente, 

devendo ser trabal�ada no sentido se implantar mel�orias em busca da sustentabilidade e não 

ob�etivando sua fragilização� �ara tanto, a sociedade precisa atuar buscando informação e a 

aplicação do princípio da precaução, a fim de se posicionar consistentemente em relação às 

propostas de alteraç�es legislativas tramitando �o�e no �oder �egislativo, que nen�um saldo 

positivo trazem aos bens tutelados atrav�s dos dispositivos legais que tratam do tema 

controverso dos agrot�xicos� 

�a mesma forma, verificou�se a import�ncia de adoção de medidas em nível local 

para minimização dos riscos socioambientais provenientes da utilização intensa de 

agrot�xicos na sociedade moderna de consumo, �á que � a população de �unicípios como o 

de �acaria quem mais sofre com o modo de produção agrícola moderno, devendo o governo 

local adotar medidas a fim de atender as necessidades específicas de seus cidadãos e prote�a 

a fauna e flora local� 

�oncluiu�se que o �unicípio de �acaria carece de políticas p�blicas no sentido de 

atender os casos de sa�de p�blica e degradação ambiental envolvendo a utilização de 

agrot�xicos, que possibilitem a posterior adoção de mecanismos capazes de reduzir os riscos 

socioambientais provenientes da agricultura intensiva� �ostrou�se necessário o envolvimento 

de todos os atores p�blicos e privados ligados à exploração agrícola, num trabal�o con�unto, 
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a fim de levar con�ecimento e informação para a população diretamente envolvida na 

utilização de agrot�xicos� os trabal�adores rurais� �demais, os serviços de sa�de p�blica 

precisam ser treinados e preparados para trabal�ar com a questão, estimulando a prevenção 

de doenças e mel�orando o diagn�stico e as rotinas de enfermagem, a fim de gerar n�meros e 

dados reais acerca dos problemas de sa�de provenientes da exposição de agrot�xicos� 

�m trabal�o integrado precisa ser desenvolvido pelo �oder ��blico em �acaria, com 

foco em educação ambiental e cuidado das pessoas e do meio ambiente, pois resta 

demonstrado que seus cidadãos estão expostos aos riscos socioambientais provenientes da 

utilização de agrot�xicos na produção agrícola local, sendo necessária a percepção do 

problema e adoção de medidas eficazes capazes de minimizar tais riscos� 

�ugest�es foram apontadas no presente trabal�o, sendo necessário que os agentes 

p�blicos visitem as propriedades rurais, onde se faz uso de agrot�xicos, realizando um 

trabal�o de campo com os trabal�adores, estando verdadeiramente dispostos e treinados a 

fornecer informação e auxílio àqueles que necessitam� Não se pode esperar que a atitude de 

apontar o problema parta do lado mais fragilizado e menos instruído da situação� �ão 

necessárias aç�es concretas e pontuais por parte do �oder ��blico em defesa de sua população 

e do meio ambiente local, ob�etivando educação ambiental, qualidade de vida e prevenção� 

�sso porque a educação está na raiz do problema e seu incentivo pode auxiliar no 

enfrentamento da questão, que � de sa�de p�blica e ambiental� �onforme se falou neste 

trabal�o, todos os envolvidos devem ser instruídos acerca da import�ncia de se adotar práticas 

menos agressivas à sa�de �umana e ao meio ambiente, desde os agricultores, proprietários 

rurais, comerciantes, profissionais da área agrícola e ambiental e consumidores� 

�ustentabilidade e sa�de são assuntos que interessam a todos os cidadãos, que dividem, nas 

palavras do �apa �rancisco���, esta �casa comum� que � o meio ambiente� 

�onclui�se, portanto, que as formas de produção alimentícia precisam seguir um 

camin�o sustentável, utilizando o progresso em prol do bem estar de toda a sociedade e não 

somente no benefício financeiro de uma pequena parcela que det�m o poder econ�mico, a 

qual não está preocupada com os riscos advindos de um modelo de desenvolvimento que 

agride o bem comum e a solidariedade intergeracional� 

�erifica�se, portanto, que o �unicípio de �acaria precisa agir com o ob�etivo de 

proteger seus cidadãos e seu meio ambiente, atrav�s da adoção de medidas eficientes, 

desenvolvidas atrav�s de esforços de todos os seguimentos da sociedade envolvidos no 

�������������������������������������������������������������
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problema apresentado no presente trabal�o, qual se�a, a utilização intensa de agrot�xicos nos 

produtos cultivados em seu territ�rio, pois, tratando�se de um problema de sa�de p�blica e 

conservação ambiental, está se falando de um problema de todos� 

�esta forma, trabal�ar educação ambiental e desenvolvimento sustentável deve ser 

prioridade na agenda do �oder ��blico de �acaria e tamb�m um compromisso de todos os 

cidadãos, que podem e devem ter direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado, permitindo com que �acaria se�a uma cidade saudável de se viver às presentes e 

futuras geraç�es� 

�
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������� �ongresso� ��mara dos �eputados� �� ���������� � �nstitui a �olítica Nacional de 
�edução de �grot�xicos � �N���, e dá outras providencias� �isponível em 
��ttps�������camara�leg�br�proposicoes�eb�fic�adetramitacao�id�roposicao���������� 
�cesso em� �� �an� ����� 
 
������� �on�titui��o da �ep�blica �ederativa do �ra�il de ����� �isponível em � 
�ttp�������planalto�gov�br�ccivil�����onstituicao��onstituicao��tm�� �cesso em� �� set� 
������ 
 
������� Decreto n� ���������� de �� de abril de ����� �isponível em� � 
�ttp�������planalto�gov�br�ccivil����decreto�������������������tm�� �cesso em� �� dez� 
������ 
 
������� Decreto n� ����������� de � de �aneiro de ����� �isponível em� 
��ttp�������planalto�gov�br�ccivil����decreto������d������tm�� �cesso em� �� set� ����� 
 
������� Decreto n� ����������� de � de de�embro de ����� �isponível em� � 
�ttp�������planalto�gov�br�ccivil������to����������������ecreto��������tm�� �cesso em� 
�� set� ����� 
 
������� Decreto n� ���������� de �� de outubro de ����� �isponível em� 
��ttp�������planalto�gov�br�ccivil����decreto�������������������tm�� �cesso em� �� set� 
������ 
 
������� �undação �s�aldo �ruz � �������� �ota t�cnica an�li�e do �ro�eto de �ei 
����������� �isponível em 
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��ttps���portal�fiocruz�br�sites�portal�fiocruz�br�files�documentos�nota�tecnica�pl�agratoxicos�
pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
 
������� �ei n� ����������� de �� de outubro de ����� �rt� ��� �isponível em� 
��ttp��������camara�leg�br�legin�fed�lei�����������lei��������outubro�������������
publicacaooriginal���pl��tml�� �cesso em� �� set� ����� 
 
������� �ei n� ����������� de �� de novembro de ����� �isponível em� 
�ttp�������planalto�gov�br�ccivil����leis��������tm�� �cesso em� �� set� ���� 
 
������� �ei n� ����������� de �� de �ul�o de ����� �isponível em� 
��ttp�������planalto�gov�br�ccivil����������������tm�� �cesso em� �� set� ����  
 
������� �ei n� ����������� de �� de �ul�o de ����� �isp�e sobre as restriç�es ao uso e à 
propaganda de produtos fumígeros, bebidas alco�licas, medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas, nos termos do � �� do art� ��� da �onstituição �ederal� �isponível em� � 
�ttp�������planalto�gov�br�ccivil����������������tm�� �cesso em� �� �an� ����� 
 
������� �inist�rio da �a�de� �nstituto Nacional do ��ncer � �N���  �o�icionamento do 
�n�tituto �acional do ��ncer �o�� �lencar �ome� da Silva acerca do� a�rot��ico�� �isponível 
em� 
��ttp��������inca�gov�br�inca��rquivos�comunicacao�posicionamento�do�inca�sobre�os�ag
rotoxicos����abr����pdf�� �cesso em �� �an� �����  
 
������� �inist�rio da �a�de� �elat�rio �acional de �i�il�ncia em Sa�de de �opula��e� 
��po�ta� a ��rot��ico�� �isponível em 
��ttp���bvsms�saude�gov�br�bvs�publicacoes�agrotoxicos�otica�sistema�unico�saude�v��t���p
df�� �cesso em �� �an� ����� 
 
������� �inist�rio da �a�de� Si�tema de �n�orma��o de ��ravo� de �oti�ica��o � S����� 
�isponível em� ��ttp���portalsinan�saude�gov�br��� �cesso em �� �an� ����� 
 
������� �inist�rio do �eio �mbiente� �uantidade de ��rot��ico �omerciali�ado por �la��e 
de �ericulo�idade �mbiental� �isponível em ��ttp�������mma�gov�br�informma�item�������
quantidade�de�agrotoxico�� �cesso em �� dez� ����� 
 
������� �inist�rio ��blico da �nião � ���� �ota ��cnica �obre o �ro�eto de �ei n� 
����������� �isponível em �ttp�������mpf�mp�br�pgr�documentos��ccr�notatecnica�pl���
���������agrotoxico�pdf� �cesso em �� �an� ����� 
 
������� �inist�rio ��blico da �nião � ���� �roce��o �� ������������������������� � �� 
���� � ���S���� �isponível em� ��ttp�������mpf�mp�br�df�sala�de�imprensa�docs�decisao�
glifosato�� �cesso em �� �an� ����� 
 
������� Naç�es �nidas do �rasil � �N�� �isponível em 
��ttps���nacoesunidas�org�acao�meio�ambiente��� �cesso em �� �ul� ����� 
 
������� �rganização das Naç�es �nidas � �N�� �e�ticida� matam ��� mil pe��oa� por 
into�ica��o a�uda todo ano� alertam e�peciali�ta�� �isponível em 
��ttps���nacoesunidas�org�pesticidas�matam����� mil�pessoas�por�intoxicacao�aguda�todo�
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ano�alertam�especialistas��� �cesso em �� �an� ����� 
 
������� �ro�rama �acional de De�en�ivo� ��r�cola� � ��D�� �isponível em� 
�ttp�������planalto�gov�br�ccivil����leis�����������anexo��N������������� �cesso em� �� 
set� ����� 
 
������� �ribunal �egional �ederal da �� �egião � ����  
���o �ivil ��blica � n�� ������������������������ �isponível em� 
��ttps���p�e�g�trf���us�br�p�e�
�eb��rocesso��onsulta�ocumento�list�ie��seam�x�������������������������������� 
�cesso em �� �an� ����� 
 
����N��, �aria �laudia �respo� ���N, Natac�a �ouza� ��N����, �ristina �ias� � 
inserção da tutela ambiental no ordenamento �urídico e o efetivo exercício da cidadania na 
proteção do ambiente� �n� �mbiente� pol�tica� p�blica� e �uri�di��o� �axias do �ul� �ducs, 
����� 
 
������ ��N������ �� ��������  �ei �omplementar N� �������� �isponível em� 
��ttps�������camaravacaria�igamtec�com�br�camara�proposicao�pesquisalegislacao����������
���lista�texto�proposicao�� �cesso em� �� �an� ����� 
 
������ ��N������ �� ��������  �ei �omplementar N� ��������� �isponível em� 
��ttps�������camaravacaria�igamtec�com�br�camara�proposicao�pesquisalegislacao����������
�����lista�texto�proposicao�� �cesso em �� �an� ����� 
 
������ ��N������ �� ��������  �ei �omplementar N� ����������� �isponível em� 
��ttps�������camaravacaria�igamtec�com�br�camara�proposicao�pesquisalegislacao����������
����lista�texto�proposicao�� �cesso em �� �an� ����� 
 
������ ��N������ �� ��������  �ei �omplementar N� �������� �isponível em� 
��ttps�������camaravacaria�igamtec�com�br�camara�proposicao�pesquisalegislacao����������
���lista�texto�proposicao�� �cesso em �� �an� ����� 
 
�����N�� �����N�N�� ��N��� �� ����������� � ���� ����� ��rot��ico 
�ata�  �isponível em ��ttp���contraosagrotoxicos�org�campan�a�permanente�contra�os�
agrotoxicos�e�pela�vida��� �cesso em� �� �an� ����� 
 
��N���N�, N�stor �arcía� �on�umidore� e cidad�o�: conflitos multiculturais da globalização� 
�� ed� �io de �aneiro� ����, ����� 
 
���N����, �ernando �erreira et al� �� �mpacto� do� a�rot��ico� na �a�de� trabal�o e 
ambiente no conte�to do a�rone��cio no �ra�il� �n� �� �onferência Nacional de �a�de dos 
�rabal�adores e �rabal�adoras� �rasília, ����� �isponível em 
��ttp���saudecampofloresta�unb�br��p�content�uploads����������s�impactos�dos�
agrot������xicos�na�sa������de�trabal�o�e�ambiente�no�contexto�do�
agroneg������cio�no��rasil�pdf�� �cesso em �� dez� �����  
 
�����N, �ac�el� �rimavera �ilencio�a� �ão �aulo� �aia, ����� 
 
��������, �rmando �eraz� �����, �aíse� �a presi�n del consumo sobre el m�dio 
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ambiente� alimentos, producci�n agrícola � seguridad alimentaria� �n� �������, �gostin�o 
�li �oppe� ���N, �uiz �ernando �el �io� �ela��e� de con�umo: políticas p�blicas� �axias 
do �ul� �lenum, ����� 
 
� �����, �laudio� ������, �oão ��� ����, �laf� ��� �dicloro difenil tricloroetano�� 
toxicidade e contaminação ambiental�uma revisão� �u�mica �ova, v� ��, n� ���, p� ��������, 
����� �isponível em �ttp�������scielo�br�scielo�p�p�script�sci�arttext�pid�������
������������������� �cesso em �� dez� ����� 
 
�������, �ar�� ���������, �aron�  �i�co e cultura� um ensaio sobre a seleção de riscos 
tecnol�gicos e ambientais� �io de �aneiro� �lsevier, ����� 
 
�����, �ilberto� � mito do pro�re��o: ou progresso como ideologia� �� ed� �ão �aulo� 
�N���, ����� 
 
����N���, �aulo �one� �vila, et al� �onsideraç�es �ticas acerca da gestão dos agrot�xicos 
no �rasil� �n� ������, �lexandra et al ��rg��� ��rot��ico�: a nossa sa�de e o meio ambiente 
em questão� aspectos t�cnicos, �urídicos e �ticos� �lorian�polis� ��N���, ����� 
 
�����, Neice �uller �avier, et al� �cidente� de �rabal�o e �nto�ica��o por ��rot��ico� entre 
�rabal�adore� ��r�cola� no �unic�pio de �acaria� �n� �imp�sio Nacional de �igil�ncia em 
�a�de de �opulaç�es �xpostas a �grot�xicos ����� ������� �alvador, ����� �isponível em 
��ttps���cevs�rs�gov�br�upload�arquivos�����������������be�v���n�������internet�pdf�, 
�cesso em �� �an� ����� 
 
��N����������, �iago� �ireitos fundamentais e proteção do ambiente� a dimensão 
ecol�gica da dignidade �umana no marco �urídico�constitucional do �stado �ocioambiental de 
�ireito� �orto �legre� �ivraria do �dvogado, ����� 
 
�������, �ntenor� ��rot��ico�� a praga da dominação� �� ed� �orto �legre� �ercado �berto, 
����� 
 
��������, �ovino dos �antos� ��������, �era ��cia �aes �avalcanti� ������, �illiam 
�ueiroz �uimarães �iegandt� � sa�de e os agrot�xicos� pacientes com neoplasias 
�ematol�gicas e exposição a agrot�xicos �  análise em um �ospital universitário� �n� ������, 
�lexandra et al ��rg��� ��rot��ico�: a nossa sa�de e o meio ambiente em questão� aspectos 
t�cnicos, �urídicos e �ticos� �lorian�polis� ��N���, ����� 
 
��������� ��� ������������� ������������ ������ N� ��� ���N�� 
�� ��� ����������� ��rot��ico�: �iscos e �uidados� �isponível em ��ttps���cevs�
admin�rs�gov�br�upload�arquivos�����������������cartil�a�agrotoxicos�riscos�e�
cuidados�pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
 
���������, �ederação dos �rabal�adores na �gricultura �amiliar do �io �rande do �ul� � 
ind��tria do� rem�dio� � a me�ma do� a�rot��ico�� �an� ����� �isponível em� 
��ttp���fetrafrs�org�br�a�industria�dos�remedios�e�a�mesma�dos�agrotoxicos�afirma�painelista�
no�forum�social��� �cesso em �� dez� ����� 
 
���N������ �arta �nc�clica �audato S��� �obre o cuidado da casa comum, �����  
�isponível em� ��ttp������vatican�va�content�francesco�pt�enc�clicals�documents�papa�
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francesco����������enciclica�laudato�si��tml�� �cesso em� �� de nov� ����� 
 
���N��, �aroline da �oc�a� ������, �ictor� �ntecedentes da �ei �ederal de �grot�xicos 
����������� o protagonismo do movimento ambientalista no �io �rande do �ul� �n� 
De�envolvimento e �eio �mbiente, v� ��, ����� �isponível em� 
��ttps���revistas�ufpr�br�made�article�vie��������� �cesso em �� set� ����� 
 
��N����� �� ������ � �������� �� ������ �� ��� ����� � ������� 
�grot�xicos na berlinda� �roposta sobre nova regulamentação de pesticidas acirra debate acerca 
desses produtos, que permitem agricultura em larga escala mas apresentam riscos ao ambiente 
e à sa�de da população rural� �isponível em 
��ttp���revistapesquisa�fapesp�br������������agrotoxicos�na�berlinda��� �cesso em �� �an� ��� 
 
����, �o�n� �ac�orro� de pal�a: reflex�es sobre �umanos e outros animais� �io de �aneiro� 
�ecord, ����� 
 
��������, �esar �oppe� ��rot��ico�: mutaç�es, c�ncer e reprodução� �rasília� �ditora 
�niversidade de �rasília, ����� 
 
�����N�, �icardo� �����, �artagnan �imberger� �lemento� de emancipa��o �ocial local: 
a perspectiva do programa de governança solidária local como indutor da emancipação social 
dos cidadãos� �anta �ruz do �ul� ���N���, ����� 
 
����, �onia �orina� N�����, �ubens �nofre� �li�o�ato n�o � ��ua� �n� �nstituto �iência 
�o�e� �� �an� ����� �isponível em� 
��ttp�������ciencia�o�e�org�br�revista�materia�id�����n�glifosato�nao�e�agua�� �cesso em� 
�� �un� ����� 
 
���N, �uiz �ernando �el �io� �e��duo� ��lido�: consumo, sustentabilidade e riscos 
ambientais� �axias do �ul� �lenum, ����� 
 
���N, �uiz �ernando �el �io� �����N�, �anessa� � consumismo como o lado perverso do 
consumo� principais malefícios à sociedade contempor�nea� �n� �������, �gostin�o �li 
�oppe� ���N, �uiz �ernando �el �io� �ela��e� de con�umo: consumismo� �axias do �ul� 
�ducs, ����� 
 
����N ������ ������  ��oc� n�o �uer mai� re�pirar veneno:� �s fal�as do �rasil na 
proteção de comunidades rurais expostas à dispersão de agrot�xicos� �isponível em� 
��ttps��������r��org�pt�report�������������������� �cesso em �� �an� ����� 
 
�N��� �nstituto Nacional do ��ncer� �ra�il lidera ran�in� con�umo a�rot��ico�� �isponível 
em� ������inca�gov�br��ps��cm�connect�����brasil�lidera�ran�ing�consumo�agrotoxicos�� 
�cesso em �� dez� ����� 
 
�N������� ���������� �� ��������� � ����������� � ����� �idade�� 
�isponível em� ��ttps���cidades�ibge�gov�br�brasil�rs�vacaria�panorama�� �cesso em �� �an� 
����� 
 
�N������� ����� ��N���� �isponível em� ��ttps���institutoc�icomendes�org�br�� 
�cesso em� �� set� ���� 
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��N��, �ans� � �rinc�pio re�pon�abilidade� ensaio de uma �tica para civilização tecnol�gica� 
�io de �aneiro� �ontraponto �d� ������, ����� 
 
������N, �ergio� ��������, �na� �xposição aos agrot�xicos e c�ncer ambiental� �n� � 
veneno ou � rem�dio, p� �����, ����� �isponível em 
��ttps���portal�fiocruz�br�sites�portal�fiocruz�br�files�documentos�cap����veneno�ou�remedio
�pdf�� �cesso em �� dez� ����� 
 
����, �enrique� Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder� �� ed� 
�etr�polis, ��� �ozes, ����� 
 
�����, �os� �ubens �orato� �����, �atric� de �ra��o� Direito ambiental na �ociedade de 
ri�co� � ed� �io de �aneiro� ����� 
 
��N��, �ristiano �uis� Sociolo�ia ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade� �auru� 
�����, ����� 
 
����������, �illes� � �elicidade parado�al: ensaio sobre a sociedade de �iperconsumo� �ão 
�aulo, �ompan�ia das �etras, ����� 
 
����������, �illes� � era do va�io� �isboa� �el�gio ���gua, ����� 
 
����������, �illes� �� tempo� �ipermoderno�� �ão �aulo� �acarolla, ����� 
 
�����N������, �os� �nt�nio� �b�urdo da a�ricultura moderna: dos fertilizantes químicos 
e agrot�xicos à biotecnologia� ����� �isponível em� 
��ttp�������fgaia�org�br�texts�biotec��tml�� �cesso em� �� �un� ����� 
 
�����N������, �os� �nt�nio� �anual de ecolo�ia: do �ardim ao poder � volume �� �orto 
�legre� ����, ����� 
 
�������, �arolina �ampaio et al� ������N� N� ���� �������� ��������� �� 
����� � ����� ����N� ���� ��������� ���������N��� �n� �evi�ta �e�t�o � 
Su�tentabilidade �mbiental, v� �, n� �, p� �����, ����� 
 
������, �madeu �lves� ������, �uil�erme Nazareno� ���������, �arcia� ������, 
�icardo �tanziola� � crise na p�s�modernidade e a questão do �iperconsumismo� �evi�ta 
�nternacional de Direito �mbiental, ano ��, n� �� �set�dez ������ �axias do �ul, ����� 
 
��N�� ������� ����������  ��������� ��������� �� �������� �� 
��N�������N�� �� ����� �� ������������� ������ N� ��N��������� 
�� ��N��� �isponível em 
��ttp���emater�mg�gov�br�portal�do�flag�eb�novosite�pagina�interna�id�������� �cesso 
em �� de �an� ����� 
�
������, �dis� Direito do ambiente: doutrina, �urisprudência, glossário� �� ed� �ão �aulo� 
�evista dos �ribunais, ����� p� ��� 
������, �amila �uimarães de� ��������, �aria �eonor �aes �avalcanti� ��������, 
�anessa �odrigues� � sociedade contempor�nea� uma sociedade de risco� �n� ������, 
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�lexandra et al ��rg��� ��rot��ico�: a nossa sa�de e o meio ambiente em questão� aspectos 
t�cnicos, �urídicos e �ticos� �lorian�polis� ��N���, ����� 
 
���, �rançois� � nature�a � mar�em da lei: a ecologia à prova do direito� �isboa, �ortugal� 
�nstituto �iaget, ����� 
 
����N�� ������� �bipor� cria rede de articula��o �obre a�rot��ico� �isponível em 
��ttp�������emater�pr�gov�br�modules�noticias�article�p�p�stor�id������� �cesso em 
����������� 
 
������, �ictor� �����, �ábio �enrique �ittes� �����, �etícia �odrigues da� � 
regulamentação dos agrot�xicos no �rasil� entre o poder de mercado e a defesa da sa�de e do 
meio ambiente� �n� �evi�ta de �conomia, v� ��, n� �, ����� �isponível em� 
��ttps���revistas�ufpr�br�economia�article�vie��������� �cesso em� �� set� �����  
 
��NN�, �arlos �abaglia� � revolu��o verde � in�u�tent�vel� �n� � �co� �� abr� ����� 
�isponível em �ttp�������oeco�org�br�colunas�carlos�gabaglia�penna�������a�revolucao�
verde�e�insustentavel��� �cesso em �� de �un�o de ����� 
 
��NN�, �arlos �abaglia� � e�tado do planeta: a sociedade de consumo e degradação 
ambiental� �io de �aneiro� �ecord, ����� 
 
�������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� � impacto ambiental do �iperconsumo 
na sociedade moderna� as políticas p�blicas de sustentabilidade local� �evi�ta �ur�dica, vol� ��, 
n� ��, �uritiba, ����� 
 
�������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �s riscos ambientais advindos dos 
resíduos s�lidos e o �iperconsumo� a minimização dos impactos ambientais atrav�s das 
políticas p�blicas� �n� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �e��duo� ��lido�: 
consumo, sustentabilidade e riscos ambientais� �axias do �ul, ��� �lenum, ����� 
 
�������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� ����N, �er�nimo� �ireito ambiental, 
sustentabilidade e p�s�modernidade� os paradigmas da reconstrução� �n� �������, �gostin�o 
�li �oppe� �������, �leide� � direito ambiental e biodireito: da modernidade à p�s�
modernidade� �axias do �ul� �ducs, ����� 
 
�������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �������, �enrique �ioranza �oppe� 
�onsumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contempor�nea� �n� �evi�ta 
Direito �mbiental e Sociedade, v� �, n� �, �axias do �ul, ��, p� ���� �isponível em 
��ttp�������ucs�br�etc�revistas�index�p�p�direitoambiental�article�vie������������� �cesso 
em �� �ul� ����� 
 
�������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �������, �enrique �ioranza �oppe� 
� sociedade moderna �iperconsumista e os riscos ambientais� as políticas p�blicas locais como 
forma de solução democrática� �n� ����, �dir �baldo� ����N, �eferson� �������N, 
��rgio ��rg��� Direito ambiental e �ociedade� �axias do �ul� �ducs, ����� 
 
�������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �������, �enrique �ioranza �oppe� 
�onsumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contempor�nea� �n� �evi�ta 
Direito �mbiental e Sociedade� �axias do �ul, ��� �isponível em 
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�

��ttp�������ucs�br�etc�revistas�index�p�p�direitoambiental�article�vie������������� �cesso 
em �� �ul� ����� 
 
�������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� �������, �enrique �ioranza �oppe� 
� sociedade moderna �iperconsumista e os riscos ambientais� as políticas p�blicas locais como 
forma de solução democrática� �n� ����, �dir �baldo� ����N, �eferson� �������N, 
��rgio ��rg��� Direito ambiental e �ociedade� �axias do �ul� �ducs, ����� 
 
�������, �gostin�o �li �oppe� ��N����N, �na �aula� ��N�����, �ac�el �assini� � 
�iperconsumismo e os riscos ambientais provocados por resíduos s�lidos� uma análise da 
política nacional dos resíduos s�lidos, tendo �axias do �ul como referência� �n� �������, 
�gostin�o �li �oppe� �������, �leide� ���N, �uiz �ernando �el �io� �n� �ipercon�umo� 
ri�co� ambientai� provocado� pelo� re��duo� ��lido� e pol�tica� p�blica� no� munic�pio� de 
�a�ia� do Sul e �a��o �undo� �axias do �ul� �lenum, ����� 
 
�������, �gostin�o �li �oppe� �������, �enrique �ioranza �oppe� � modernidade e a 
questão da vida� �n� �������, �gostin�o �li �oppe� �������, �leide� � direito ambiental 
e biodireito: da modernidade à p�s�modernidade� �axias do �ul� �ducs, ����� 
 
�������, �gostin�o� �������, �leide� � modernidade e o �iperconsumismo� políticas 
p�blicas para um consumo ambientalmente sustentável� �n� �������, �gostin�o �li �oppe� 
���N, �uiz �ernando �el �io� �ela��e� de con�umo: políticas p�blicas� �axias do �ul� 
�lenum, ����� 
 
�������, ��rgio� �residente do �indicato dos �rabal�adores �urais de �acaria� �ntrevista 
realizada na sede do ���, em ����������� �ntrevistadora� �isele �oec�el� �acaria, ����� 
 
���������� �� �������� Dado� �erai�� �isponível em� � 
�ttps�������vacaria�rs�gov�br�vacaria�dados�gerais �� �cesso em �� �an� ����� 
 
���������� �� �������� Dado� �erai�� �isponível em� 
��ttps�������vacaria�rs�gov�br�vacaria�dados�gerais �� �cesso em �� �an� ����� 
 
���������� �� �������� �i�t�ria� �isponível em� 
��ttps�������vacaria�rs�gov�br�vacaria��istoria�� �cesso em �� �an� ����� 
 
���������� �� �������� �lano �iretor da �acia de �aptação de �gua �ruta do 
�unicípio de �acaria��� � �rroio da ��ácara�  �isponível em� 
��ttps�������vacaria�rs�gov�br�docs�plano�diretor�bacia�de�captacao�pdf� 
 
���������� �� �������� �lano �unicipal de �aneamento �ásico�  �isponível em� 
��ttps�������vacaria�rs�gov�br�docs�����N�������������������pdf�� �cesso em �� 
�an� ������ 
 
�����, �line �aria �rindade� �ociedade de risco, in�ustiça socioambiental e as usinas 
�idrel�tricas� �n� ������������, �aquel �abiana �opes� �������N, ��rgio� � direito 
na �ociedade de ri�co: dilemas e desafios socioambientais� �axias do �ul, ��� �lenum, ����� 
 
�����, �iguel� �em�ria�� �olume �� �ão �aulo� �araiva, ����� 
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����N���, �nderson �oebus� Sociedade de con�umo� modernidade e �lobali�a��o� �ão 
�aulo� �nnablume� �ampina �rande� ������, ����� 
 
��� ���N�� �� ���� �entral �nica de �rabal�adores � ���� �i�co de c�ncer de pele � 
�ete ve�e� maior em trabal�adore� e�po�to� a a�rot��ico�� �isponível em 
��ttp���cutrs�org�br�risco�de�cancer�de�pele�e�sete�vezes�maior�em�trabal�adores�expostos�a�
agrotoxicos��� �cesso em �� �an� ���� 
 
��� ���N�� �� ���� Decreto n� ������������ de �� de �ul�o de ����� �isponível em� 
��ttp�������al�rs�gov�br�legis��������������������id��ipo��������id��odasNorma
s���������exto���id���Norma�������� �cesso em �� set� ����� 
 
��� ���N�� �� ���� Decreto n� ������������ de �� de a�o�to de ����� �isponível em� 
��ttp�������al�rs�gov�br�legis��������������������id��ipo��������id��odasNorma
s���������exto���id���Norma������ �� �cesso em �� set� ����� 
 
��� ���N�� �� ���� �ei n� ����������� de �� de de�embro de ����� �rt� ��� �isponível 
em� ��ttp�������al�rs�gov�br�filerepositor��rep�egis�arquivos��������pdf�� �cesso em �� set� 
����� 
 
��� ���N�� �� ���� �ecretaria do �eio �mbiente e �nfraestrutura� �acia� �idro�r��ica� 
do �io �rande do Sul� �isponível em� ��ttps�������sema�rs�gov�br�bacias��idrograficas�� 
�cesso em �� �an� ����� 
 
��� ���N�� �� ���� �ecretaria do �lane�amento, �obilidade e �esenvolvimento 
�egional� �er�il Socioecon�mico ����D�� �isponível em� 
��ttps���plane�amento�rs�gov�br�upload�arquivos�������������������������������perfis�
regionais������campos�de�cima�da�serra�pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
 
���������, �elissa �ac�oni� ���N���, �livia �arcia Nag�� Direito ambiental � 
biotecnolo�ia: uma abordagem sobre os transgênicos sociais� �uritiba� �uruá, ����� 
 
����, �nt�nio �itor� ��ricultura e meio ambiente� �ão �aulo� �tual, ����� 
 
����, �iuliano �arques da� �ecretário �unicipal da �gricultura e �eio �mbiente� �ntrevista 
realizada na sede da �ecretaria �unicipal da �gricultura e �eio �mbiente, em ����������� 
�ntrevistadora� �isele �oec�el� �acaria, ����� 
 
������� �erviço �rasileiro de �poio à �equenas e �icro �mpresas� �er�il da� �idade� 
�a�c�a�� �isponível em ��ttp���datasebrae�com�br�municipios�rs��erfil��idades��auc�as�
�acaria�pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
 
������, �eonardo� �ol�tica� p�blica�: conceitos, esquemas de análise, casos práticos� �ão 
�aulo� �engage �earning, ����� 

 
�����, ��lia �aria �agan�otto de �ouza� ���, �lisabet� �rancisconi� ��rot��ico� e 
ambiente� �rasília� �mbrapa �nformação �ecnol�gica, ����� 
 
��������, �l�vis �duardo �alinverni da� �i�co ecol��ico abu�ivo: a tutela do patrim�nio 
ambiental nos processos coletivos em face do risco socialmente intolerável� �axias do �ul, ��� 
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�����, ����� 
 
��N���, �eter� �tica pr�tica� �� ed� �ão �aulo� �� �ontes, ����� 
 
��������� N����N�� �� ������������ Deci��o �obre o �li�o�ato alerta �o�icultor 
no �ra�il� �isponível em ��ttps�������sna�agr�br�decisao�sobre�o�glifosato�alerta�so�icultor�
no�brasil��� �cesso em� �� �an� ����� 
 
��������, �laudio �� et al� �onitoramento do risco ambiental de agrot�xicos� princípios e 
recomendaç�es� �mbrapa �eio �mbiente� ����� �isponível em ��ttp���agris�fao�org�agris�
searc��searc��do�record����������������� �cesso em �� dez� ����� 
 

������������, �aquel �abiana �opes� �������N, ��rgio� � direito na �ociedade de 
ri�co: dilemas e desafios socioambientais� �axias do �ul� �lenum, ����� 

 
�������, Nilva ��cia �ec� et al� �n�li�e da �re�u�ncia de into�ica��e� e���ena� no �io 
�rande do Sul e no �unic�pio de �acaria� com �n�a�e em a�rot��ico�� �n� �ongresso ���� 
��N���N, �ão �aulo, ���� �isponível em ��ttps�������tratamentodeagua�com�br��p�
content�uploads�����������������pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
 
�����, �ábio �enrique �ittes� ������, �ictor� � �ist�ria da �nd�stria de �grot�xicas no 
�rasil� das primeiras fábricas na d�cada de ���� aos anos ����� �n� �nai� do ��� �on�re��o da 
Sociedade �ra�ileira de �conomia� �dmini�tra��o e Sociolo�ia �ural� ����� �isponível em�  
��ttp�������sober�org�br�palestra�������pdf�� �cesso em �� dez� ����� 
 
�N���� N����N� ����N ������� �esticides are �global �uman rig�ts concern�, sa� �N 
experts urging ne� treat�� �isponível em 
��ttps�������o�c�r�org��N�Ne�s�vents��ages��ispla�Ne�s�aspx�Ne�s����������ang��
���� �cesso em �� �an� ���� 
 
�����, �abiano� ��cnico em �nfermagem, �ervidor ��blico �unicipal da �igil�ncia 
�anitária, �epartamento de �a�de do �rabal�ador �ntrevista realizada na sede da �igil�ncia 
�anitária �unicipal, em ����������� �ntrevistadora� �isele �oec�el� �acaria, ����� 
 
��N�N�, �agda� �����N�, �illes� �ran���nico� para �uem� �gricultura, �iência  e 
�ociedade� �rasília� ���, ����� �isponível em� ��ttp���aspta�org�br��p�
content�uploads����������ransgenicos�para�quem�pdf�� �cesso em �� �an� ����� 
 


