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Iniciado na década de 60, com a revolução verde, o 
uso de agrotóxicos revolucionou a agricultura, a 
utilização de máquinas e agrotóxicos aumentou a 
produtividade e "qualidade" dos produtos junto à 
produção de sementes geneticamente modificadas, 
aumentaram a produtividade. Com isso, grande 
parte dos agricultores aderiu a essas técnicas, 
incluindo também os de pequeno porte.  
AFINAL O QUE SÃO AGROTÓXICOS? 
São produtos químicos que alteram a composição da 
flora e da fauna com o objetivo de evitar que 
doenças, insetos ou plantas daninhas prejudiquem 
as plantações. Até aí seria ótimo o uso de um 
produto que ajuda a evitar perdas no campo, mas, os 
efeitos que estes produtos produzem na saúde, 
sejam com doenças, intoxicações e danos 
desconhecidos causados por estes, ou seja, ao passar 
do tempo são modificados quimicamente alterando 
sua composição, alterando assim o conhecimento 
que os subprodutos causam na saúde.  
Segundo a ANVISA no Brasil um terço dos alimentos 
é contaminado por agrotóxico, sendo que destes 
28% possuem componentes não autorizados ou 
quantidades que excedem o limite permitido. 
A lei que regulamenta a utilização de agrotóxico no 
Brasil é a lei nº 7.802/1989, comparada a de outros 
países essa lei é bastante permissiva. 
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“PACOTE VENENO”  Mesmo já possuindo uma lei bastante permissiva 
quanto ao uso de agrotóxico. Foi aprovado na 
Câmara dos Deputados,  por 18 votos a 9, o Projeto 
de Lei 6299/02 que visa mudanças na fiscalização e 
controle desses produtos, liberando o uso mesmo 
sem a análise toxicológica feita pela ANVISA e 
IBAMA.  
Encaminhado para votação no plenário da Câmara e 
apelidado pela mídia de “Pacote veneno” o projeto 
possui como autor o atual ministro da Agricultura 
Blairo Maggi e tem causado polêmicas, uma vez que 
o texto da lei libera para uso 14 agrotóxicos proibidos 
mundialmente.     
O Estado de Santa Catarina no ano passado registrou 
1,8 casos de intoxicação aguda por agrotóxico por 
dia, com 32 mortes obtendo a média de uma morte a 
cada 11 dias. Esses dados preocupam várias 
entidades que têm se colocado contra o projeto, 
Inca,  ANVISA,  Fiocruz, IBAMA,  Ministério Público 
Federal, ONU, entre outras centenas de 
organizações. 

 

 

 

OPTE POR CONSUMIR PRODUTOS ORGÂNICOS 

LIVRES DE AGROTOXICOS, FAÇA SUA HORTA, 

PLANTE SEU ALIMENTO.  
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