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A palestra da quarta sessão do “Diálogos para Prática do Desenvolvimento Sustentável”, foi 
ministrada pelo Engenheiro Agrônomo, Luiz Cláudio Meirelles. Ele é formado em Engenharia 
Agronômica pela UFRRJ, mestre em Engenharia de produção, atuou como pesquisador na Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e foi cedido pela Fundação à área de controle de agrotóxicos da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para estruturar o setor responsável por avaliar, classificar e 
estabelecer medidas de segurança para o uso de agrotóxicos no Brasil. 

A ANVISA é uma autarquia sob regime especial, que tem como área de atuação todos os setores 
relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. Sua missão é: 
“Promover e proteger a saúde da população e intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso 
de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada com os estados, os 
municípios e o Distrito Federal, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, para a 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira”. 

Em sua palestra o Sr. Luiz Claudio Meireles, enfatizou que só o Governo Federal tem o poder de 
autorizar a produção, o uso e a comercialização de agrotóxicos, embora possa haver maiores 
restrições em escalas estaduais e municipais. Como exemplo, podemos citar a Lei Estadual nº 
7.747/82, do estado do Rio Grande do Sul, a qual é uma política de vanguarda desta unidade 
federativa, que veda neste estado, a utilização e comercialização de produtos agroquímicos banidos 
em seus países de origem. 

O mercado mundial de agrotóxicos movimenta milhões de dólares, onde o Brasil, pelo quarto ano 
consecutivo, ocupa a posição de maior consumidor (19% da fatia de mercado), seguido por Estados 
Unidos e China, respectivamente. Ademais, 68% do mercado é dominado por 6 empresas (Syngenta, 
Bayer, BASF, Monsanto, Dow e Dupont), o que ilustra uma extrema concentração, como destacou o 
palestrante. O número de empresas fornecedoras de agrotóxicos duplicou desde 2008 (passando 
para 130 unidades) e 53% das empresas que solicitam o registro de agentes ativos no Brasil, possuem 
apenas escritórios no país e cerca de 50% não estão vinculadas ao Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias (INPEV). Segundo o palestrante, esse é um dos principais 
desafios da logística reversa que deve ser disseminado como uma prática fundamental para evitar 
maiores contaminações, principalmente pela reutilização. Entretanto, fazendo uso de uma análise 
crítica, não foram percebidas ações específicas de cunho colaborativo, assim como oficinas 



educacionais que façam com que os agricultores evitem essa reutilização, sendo apenas utilizadas 
etiquetas e selos de orientações. 

Ainda no tocante das grandes empresas multinacionais, essas recebem incentivos comerciais ou até 
mesmo isenções fiscais para comercializar seus produtos no mercado brasileiro, o que facilita ainda 
mais a entrada destes produtos no país. Por outro lado, agricultores que buscam implementar 
técnicas agrícolas alternativas ao uso de agrotóxicos encontram grandes dificuldades na obtenção de 
recursos financeiros, além de pouco incentivo por parte do Estado. 

Embora a ANVISA tenha apresentado progressos em relação à fiscalização e ao controle do uso dos 
agrotóxicos, a Agência sempre é alvo de pressões tanto por parte do governo, dada principalmente 
pela bancada ruralista da câmara dos deputados e dos senadores, quanto das empresas em si, pelo 
domínio no mercado mundial e sobre a produção de alimentos.  

O palestrante, ainda mostrou algumas políticas e planos do governo onde a ANVISA atua, em áreas 
como: saúde, segurança alimentar, agricultura familiar, e os avanços em informações e pesquisas 
científicas sobre os agrotóxicos, mostrando o quanto elas são importantes tanto para a fiscalização 
exercida pelo órgão, quanto para domínio público.  

Outro papel relevante da Agência é o Pós-Registro de Agrotóxicos, que consiste em uma reavaliação 
toxicológica, em determinadas situações especiais: (i) sempre que houver avanço do conhecimento 
científico, com suspeita de carcinogenicidade, mutagenicidade, neurotoxicidade e desregulação 
endócrina sobre determinado produto; (ii) decisões internacionais de restrições ou banimento de 
produtos; (iii) alertas de organizações internacionais; e (iv) dados e informações sobre 
contaminações e intoxicações produzidos no Brasil.  

O Sr. Luiz Claudio Meirelles cita em sua palestra um grande exemplo de ações que devem ser 
iniciadas em defesa da redução do uso desses venenos na agricultura, é o PARA – Programa de 
Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Em seus resultados gerados por diversos 
trabalhos de coleta de dados, apontou que quase 1/3 dos alimentos in natura produzidos no país 
apresentaram níveis de químicos acima dos autorizados para determinada cultura. Os objetivos do 
PARA são: fornecer subsídios à tomada de decisão no registro de agrotóxicos, promover mudanças 
na organização dos serviços de saúde para prevenção de agravos relacionados aos agrotóxicos, 
subsidiar a análise de risco dietético, subsidiar decisões de restrição e banimento de agrotóxicos 
perigosos, apoiar a criação de rede de laboratórios para análise de resíduos, fomentar a criação de 
ferramentas informatizadas e bancos de dados, promover o desenvolvimento de ações de 
capacitação, fortalecer a articulação entre atores federais e estaduais envolvidos na produção, 
consumo e controle de agrotóxicos e incentivar a produção de documentos e pesquisas sobre os 
impacto dos agrotóxicos na saúde. Atualmente, estão sendo reavaliados os agrotóxicos Parationa 
Metílica e Forato. 

Por fim, Dr. Luiz Claudio Meireles enfatizou a importância e necessidade de uma grande rede de 
fiscalização e controle de agrotóxicos no país, dada não somente pelo fato de o país ser o maior 
consumidor de agrotóxicos e um grande produtor de alimentos do mundo, mas também por garantir 
segurança alimentar à sua população. Para isso, ele ressalta o papel da Rede Nacional de Informação 
e a Assistência Toxicológica, presente em dezesseis estados e no distrito federal, que reporta à 
FIOCRUZ pelo SINITOX-FIOCRUZ e notificado à ANVISA pelo “NOTIVISA”. 

 

 


