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Ilma. Sra.
MARIA EMÍLIA LISBOA PACHECO
Presidenta do CONSEA
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Palácio do Planalto, Anexo I, Sala C2
Praça dos Três Poderes
70.150.900 -  Brasília / DF
Fone: (61) 3411-3349
E-mail: secret.consea@planalto.gov.br

Ref.: Mesa de Controvérsias sobre Agrotóxicos_comentários

Ilustríssima Senhora,

Tive oportunidade de ler as apresentações postadas no portal do CONSEA que ocorreram 
nos dias 20 e 21 do mês passado, incluso aí as recomendações do Caderno-de-Mesa do 
próprio Conselho.

Achei estranho que só tenham sido apresentadas propostas unidirecionais e contrárias ao 
uso deste insumo, que mundialmente é reconhecido como de importância essencial para a 
preservação  das  colheitas  e  para  o  abastecimento  de  alimentos  para  as  populações 
humanas. 

Confesso que não tinha conhecimento pleno do CONSEA, mas depois de verificar que é 
um Conselho subscrito por 19 Ministérios do Poder Executivo, fiquei a imaginar a grande 
influência que deve ter nas políticas públicas. E, aí, passei a ficar preocupado.

Senhora Presidenta, esse insumo é o remédio que o agricultor tem para mitigar o ataque de 
fungos, bactérias, nematóides, ervas daninhas, insetos, ácaros e outros seres que minam a 
saúde  das  plantas.  Ao  lado  de  outras  medidas  auxiliares  (época  e  região  de  plantio, 
cultivares resistentes a pragas, zonas de exclusão, etc.) o agricultor precisa deste insumo, 
tal qual nós todos precisamos dos medicamentos, apesar de seus efeitos colaterais à saúde, 
para combater inúmeros patógenos que afligem a raça humana.

Será que a alta direção do CONSEA não está sendo induzida ao erro por uma avalanche de 
notícias da mídia sobre a contaminação de alimentos com resíduos de agrotóxicos? Por 
favor,  leia  os  dois  pequenos artigos  aqui anexados para  ter  uma conceituação  mais 
científica e menos apaixonada desta questão.
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Como naquele fórum nada foi dito em benefício dos Defensivos Agrícolas, peço com o 
máximo  respeito  que  observe  as  assertivas  abaixo,  para  que  uma  reflexão  mais 
apurada seja construída.
-- O clima e a dimensão da agricultura brasileira exigem o uso intensivo de agroquímicos. 
O nível de uso é adequado e congruente com o papel da agricultura na economia nacional 
e mundial.
--  A afirmação de o Brasil  ser  o maior consumidor mundial  de defensivos agrícolas é 
enganosa, pois a comparação correta é com a biomassa produzida. Um país que tem uma 
produção agrícola pequena obviamente pouco consome pesticidas.
--  Problemas  existem,  mas  decorrem  da  falta  de  fiscalização,  sobretudo  na  pequena 
propriedade. Segundo Larissa Bombardi, da USP, a quase totalidade das intoxicações é de 
caráter  ocupacional  ou de acidentes individuais  e de tentativa de suicídio.  Esta última 
categoria causa espanto, pois em Estados como Pernambuco e Ceará supera 75% dos casos 
notificados; Minas Gerais e Espírito Santo com 70%; e, mesmo na região Sudeste e Sul 
essas tentativas de suicídio respondem por 25% dos casos notificados.
-- O Limite Máximo de Resíduo garante que o nível de resíduos não é danoso para a 
saúde.
-- É impossível produzir alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população 
brasileira e mundial a preços acessíveis sem o uso de agroquímicos.
-- Restrição ao uso de defensivos agrícolas desestruturaria a produção agrícola, resultaria 
numa redução de 40% da oferta de alimentos, aumentaria os preços, agravando a penúria 
dos que sofrem de fome no mundo.
-- O preço da cesta básica seria aumentado sem o uso deste insumo.
-- As exportações do agronegócio brasileiro têm um saldo líquido de cerca de 80 bilhões 
de dólares. O resto da atividade da economia brasileira representa um déficit de 15 bilhões 
de dólares. Portanto não fossem as exportações do agronegócio o Brasil teria uma grave 
crise cambial e dificuldade em importar bens.
-- O Brasil  produz 20% dos alimentos do mundo, e por causa do aumento previsto da 
população mundial deverá aumentar significativamente a sua produção a fim de evitar o 
espectro da fome. Caso não fossem usados os produtos fitossanitários a redução de 4 kg 
em cada 10 kg produzidos seria uma catástrofe.
-- Caso não fossem usados os defensivos agrícolas seria necessário aumentar  muito as 
áreas para produção agrícola, em detrimento da preservação de florestas e das reservas 
socioambientais.
-- Entre 1972 e 2012 a área plantada de grãos dobrou, tendo passado de 28 milhões de 
hectares a 55 milhões de hectares. No mesmo período a produção de grãos passou de 33 
milhões de toneladas para 166 milhões de toneladas, ou seja, quintuplicou. Isso se deve 
essencialmente a um maior número de colheitas por área, o que somente foi possível pelo 
uso intenso de sementes melhoradas, de fertilizantes e de defensivos agrícolas.

Por fim, é preciso assinalar que a quase totalidade das intoxicações por contato direto com 
os  produtos  ocorrem  nas  4,4  milhões  de  pequenas  propriedades  rurais,  ou  seja,  na 
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agricultura  familiar;  e,  aí  sim,  é  preciso  aumentar  a  educação  preventiva  e  a 
fiscalização ostensiva do governo, exigindo o uso de equipamentos de proteção.

Com esperança de que esta carta possa ter contribuído para uma idéia mais clara sobre 
esses produtos, despeço-me com as mais cordiais saudações.

      
Tulio Teixeira de Oliveira
Diretor Executivo
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