


O Projeto de Lei Nº 438 de 

2019 cria a Zona Livre de 

agrotóxicos em Curitiba e 

Região Metropolitana.



Propõe a redução gradual 

do uso de agrotóxicos 

em 50% até 2025 

e 100% até 2030.



Promover o cuidado e a recuperação do 

solo e dos recursos hídricos.

Desenvolver a produção orgânica, 

agroflorestal, urbana e sustentável. 

OBJETIVOS DO PROJETO 
LIVRES DE AGROTÓXICOS



Garantir a segurança alimentar e nutricional 

da população.

Incentivar o cooperativismo, o associativismo 

na produção, comercialização e 

distribuição dos produtos.

OBJETIVOS DO PROJETO 
LIVRES DE AGROTÓXICOS



Ao produtor: mais saúde, 

mercado mais lucrativo e 

políticas públicas de incentivo.



Ao meio ambiente:melhora a 

conservação e fertilidade do solo; 

otimiza o uso de recursos naturais 

e garante a sustentabilidade 

ecológica



À economia: melhora a 

distribuição de renda no campo; 

reduz os custos na saúde 

pública.



O termo surgiu em 1977 e 

foi criado pelo pesquisador 

Adilson Paschoal, autor do 

livro: "Pragas, agrotóxicos 

e a crise ambiente: 

Problemas e soluções".

POR QUE 
AGROTÓXICOS? 



Porque os agrotóxicos são 

venenos que causam 

mal à saúde de humanos, 

animais e contaminam

o meio ambiente.

POR QUE VIVER LIVRES 
DE AGROTÓXICOS? 



Pesquisa* apontou que 27 

agrotóxicos foram 

detectados na água de 1 em 

cada 4 cidades do Brasil, 

entre 2014 e 2017. 

* Dados de controle do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano (Sisagua) - Ministério da Saúde.

POR QUE VIVER LIVRES 
DE AGROTÓXICOS? 



PORQUE QUEREMOS VIVER 

LIVRES DE AGROTÓXICOS 

Desses, 16 são classificados 

pela Anvisa como extremamente 

ou altamente tóxicos e 11 estão 

associados ao desenvolvimento 

de doenças crônicas. 

* Dados de controle do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano (Sisagua) - Ministério da Saúde.



Do total de 27 pesticidas 

na água dos brasileiros, 

21 estão proibidos na 

União Europeia devido 

aos riscos à saúde e ao 

meio ambiente.

* Dados de controle do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano (Sisagua) - Ministério da Saúde.

POR QUE VIVER LIVRES 
DE AGROTÓXICOS? 



O Paraná foi o segundo 

colocado, com coquetel 

presente em 326 

cidades.

* Dados de controle do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano (Sisagua) - Ministério da Saúde.

POR QUE VIVER LIVRES 
DE AGROTÓXICOS? 



Além de envenenar a 

água, a contaminação 

destrói o solo, contamina

o ar, elimina organismos 

úteis e animais.

POR QUE VIVER LIVRES 
DE AGROTÓXICOS? 



Segundo a ONU, os 

agrotóxicos causam 

200 mil mortes 
por intoxicação 

ao ano.

OS PERIGOS DOS 
AGROTÓXICOS



“Todos que consomem alimentos

com agrotóxicos estão sujeitos

a doenças a médio

e longo prazo.”

Mônica Lopes Ferreira, imunologista do Instituto Butantan

OS PERIGOS DOS 
AGROTÓXICOS



Dados do Programa de Análise de Resíduos 

de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), 

divulgado pela (Anvisa), em dezembro de 

2019, revelam que 51% dos alimentos 

testados apontaram algum 

resíduo de agrotóxicos.

Ministério da Saúde - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), PARA - dezembro de 2019

OS PERIGOS DOS 
AGROTÓXICOS



23% dos alimentos analisados pela 

Anvisa têm resíduos de agrotóxicos 

acima do limite permitido ou 

proibidos para cultura.

Ministério da Saúde - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), PARA - dezembro de 2019

OS PERIGOS DOS 
AGROTÓXICOS



Está comprovado, por 

meio de pesquisas, 

que os agrotóxicos

podem causar 

doenças.

OS PERIGOS DOS 
AGROTÓXICOS



O dossiê Impactos dos 

Agrotóxicos na Saúde, de 

2014, da Abrasco* mostra que 

12 doenças estão 

relacionadas ao uso de 

agrotóxicos.

* Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

OS PERIGOS DOS 
AGROTÓXICOS



“Não há dose segura para

o uso de agrotóxicos.”

Mônica Lopes Ferreira, imunologista do Instituto Butantan

OS PERIGOS DOS 
AGROTÓXICOS



A imunologista analisou* dez agrotóxicos,

entre os mais utilizados no Brasil, e revelou

que todos, em qualquer quantidade aplicada,

causam graves prejuízos à saúde humana.

*Pesquisa encomendada, em 2018, pelo Ministério da

Saúde e realizada pela Fiocruz

.

OS PERIGOS DOS 
AGROTÓXICOS



O AGRO É TÓXICO

O modelo 

agropecuário 

é o responsável 

pelo uso intensivo 

de agrotóxicos.



O AGRO É TÓXICO

O agronegócio não produz 

comida e saúde, 

muito menos segurança e 

soberania alimentar.

Elaine de Azevedo, nutricionista e doutora em Sociologia Política 

e pesquisadora em Sociologias da Saúde, Ambiental e da Alimentação



O AGRO É TÓXICO
10 COMPANHIAS CONTROLAM A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO MUNDO

Oxfam, ONG baseada na Grã-Bretanha



O Brasil é o maior 

consumidor de agrotóxicos*

do mundo em números

Absolutos.

Mais de 551 agrotóxicos 

foram autorizados desde o início do 

governo Bolsonaro.

O AGRO É TÓXICO



70% dos agrotóxicos usados no 

Brasil são considerados 

“altamente perigosos.”

Relatório “Lucros altamente perigosos”, da ONG Suíça Public Eye – Agosto 2019

O AGRO É TÓXICO



Brasil consome 18% dos 

agrotóxicos do mundo, mesma 

porcentagem dos Estados Unidos.

Relatório “Lucros altamente perigosos”, da ONG Suíça Public Eye – Agosto 2019

O AGRO É TÓXICO



Entre 2014 e 2017, 

aumentou em 150% o 

uso* de agrotóxicos no Brasil.

* Volume, segundo o Ministério da Agricultura / Ministério do Meio Ambiente

O AGRO É TÓXICO



Censo Agro IBGE 2017.

15,6% dos produtores que utilizaram 

agrotóxicos são analfabetos e

89% declararam não ter 

recebido qualquer tipo de 

orientação técnica.

O AGRO É TÓXICO



O Brasil tem 5.073.324

estabelecimentos agropecuários e 

destes, 1.681.565 usam agrotóxicos.

Censo Agro 2017 IBGE

O AGRO É TÓXICO



Censo Agro IBGE 2017.

O número de estabelecimentos 

que usam agrotóxicos

aumentou 20,4% nos 

últimos 11 anos.

O AGRO É TÓXICO



Censo Agropecuário 2017

O Paraná tem 253.740

estabelecimentos 

agropecuários.

Deste total, 189.364 (61%) 

afirmam usar agrotóxicos 

e 37% (115.121) não usar.

O AGRO É TÓXICO



Censo Agropecuário 2017

Uso de agrotóxicos por municípios no Paraná – 2017.

O AGRO É TÓXICO



(SIAGRO, 2018).

O consumo médio de agrotóxicos, 

entre 2014 a 2017, no Paraná 

foi de 239,8 toneladas/ano 

e de 6,4 kg por hectare.

O AGRO É TÓXICO



O Paraná é o líder nacional em 

intoxicações por agrotóxicos. 

A cada 20 horas

um caso é registrado.

Anvisa – Ministério da Saúde

O AGRO É TÓXICO



Entre 2007 e 2017, 4.785 pessoas

tiveram intoxicação confirmada e 

347 destas resultaram em mortes 

no Paraná.

Anvisa – Ministério da Saúde

O AGRO É TÓXICO



Notificações registradas entre 2007 a 2017 (Fonte: Datasus)

AS INTOXICAÇÕES NO BRASIL, PARANÁ 
E REGIÃO METROPOLITANA

BRASIL

68.873 10.967

PARANÁ

RMC
1.046

564 em CURITIBA

55 em ARAUCÁRIA

49 em SÃO JOSÉ   

DOS PINHAIS

41 em CAMPINA 

GRANDE DO SUL



72,6% dos casos foram causados 

por agrotóxicos de uso agrícola 

e 24,4% dos casos de 

uso doméstico.

Anvisa – Ministério da Saúde

O AGRO É TÓXICO



Agrotóxicos

violam direito 

humano à alimentação 

adequada. 

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL

FAO - ONU



O direito humano à 

alimentação adequada 

está no artigo 25 da 

Declaração Universal  dos 

Direitos Humanos de 1948.

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL



Artigo 6º da Constituição Federal

São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (EC 64/2010).

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL



Artigo 225 da Constituição Federal

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL



Lei n. 11.346/2006 – SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 2º - A alimentação adequada é direito fundamental do ser 

humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à 

realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o 

poder público adotar as políticas e ações que se 

façam necessárias para promover e garantir a 

segurança alimentar e nutricional da população.

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL



Lei n. 11.346/2006 – SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 3º - A segurança alimentar e nutricional consiste na 

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer 

o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base

práticas alimentares promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 

cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL



O Guia Alimentar para a População

Brasileira, elaborado pelo Ministério da

Saúde em parceira com a OPAS e OMS

é uma das melhores referências

mundiais em alimentação saudável.

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL



AGENDA 2030
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável.

“Acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”.

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL



O Brasil é apontado na pesquisa 
como líder do mercado de 
orgânicos da América Latina.

Federação Internacional de Movimentos da Agricultura 
Orgânica (IFOAM), Fevereiro de 2019

MAIS ORGÂNICOS, 

MENOS AGROTÓXICOS!



O mercado brasileiro de 
orgânicos faturou 
R$ 4,6 bilhões 
em 2019

MAIS ORGÂNICOS, 

MENOS AGROTÓXICOS!



MAIS ORGÂNICOS, MENOS AGROTÓXICOS!

O número de produtores registrados passou de 5,9 mil, em 

2012, para 17,7 mil, em 2019, um crescimento de 200%.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)



MAIS ORGÂNICOS, MENOS AGROTÓXICOS!

A quantidade de unidades de produção aumentou em mais de 

300%, passou de 5,4 mil, em 2010, para 22 mil, em 2018. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)



O consumo de produtos orgânicos 
cresce anualmente cerca de 25%.

O percentual de consumo de 
produtos orgânicos no Brasil 
é de 15%.

MAIS ORGÂNICOS, 

MENOS AGROTÓXICOS!



OS PRODUTORES DE 
ORGÂNICOS NO PARANÁ

O Paraná é o estado com o 

maior número de unidades de 

produção orgânica certificada 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)



OS PRODUTORES DE 
ORGÂNICOS NO PARANÁ

São 3.490 propriedades que 

representam 17,1% do total 

de produtores de orgânicos 

certificados do país

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) – novembro 2019



OS PRODUTORES DE ORGÂNICOS CERTIFICADOS
NO BRASIL, CURITIBA E RMC

BRASIL
20.439

3.490

PARANÁ

RMC
1.390

39,83% 
dos produtores 
de orgânicos 
certificados no 
Paraná estão 
localizados 
na RMC

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)



CURITIBA E RMC 
TÊM CERCA DE 15 MIL 
PRODUTORES RURAIS

Que são responsáveis
por 42% das hortaliças 
produzidas no Paraná.



“São necessários ajustes gradativos. Temos um 

modelo de agricultura que é viciado em veneno, 

é como largar o cigarro. O primeiro passo é 

justamente não estimular o uso de venenos.”

Leonardo Melgarejo, vice-presidente para a Região Sul da 

Associação Brasileira de Agroecologia (ABA).

É POSSÍVEL PRODUZIR 

ALIMENTOS SEM AGROTÓXICOS?



“A agricultura orgânica pode tanto 

alimentar o mundo como preservar o 

meio ambiente e promover saúde com 

alimentos mais nutritivos e sem 

venenos.”

Elaine de Azevedo, nutricionista e doutora em Sociologia Política 

e pesquisadora em Sociologias da Saúde, Ambiental e da Alimentação

É POSSÍVEL PRODUZIR 

ALIMENTOS SEM AGROTÓXICOS?



“Ao mesmo tempo, entretanto, 

algumas mudanças na dieta 

serão necessárias e é preciso 

pensar sobre elas.”
Elaine de Azevedo, nutricionista e doutora em Sociologia Política 

e pesquisadora em Sociologias da Saúde, Ambiental e da Alimentação

É POSSÍVEL PRODUZIR 

ALIMENTOS SEM AGROTÓXICOS?



A maior safra de arroz orgânico da América 

Latina é produzida por cooperativas ligadas ao MST 

do Rio Grande do Sul, onde 501 famílias colheram 

na última safra 24.000 toneladas

Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

É POSSÍVEL PRODUZIR 

ALIMENTOS SEM AGROTÓXICOS?



Em setembro de 2019, foi 

assinado um decreto pelo 

Governador Ratinho Júnior 

para tornar a merenda 

escolar no Paraná 100% 

Orgânica até 2030.

UMA TENDÊNCIA 

SAUDÁVEL E 

SUSTENTÁVEL



Curitiba aprovou 
lei que favorece a 
agricultura 
orgânica urbana

A Lei da Agricultura Urbana 

de Curitiba (Lei nº 15.300) foi 

aprovada em setembro de 2018.



O exemplo 
da lei de
Florianópolis

A Ilha será uma zona livre de 

agrotóxicos, segundo a 

Lei de 10.628, até 2020.



O exemplo 
da lei 
do Ceará
O Governo do Estado 

sancionou lei que proíbe

a pulverização aérea de 

agrotóxicos nas lavouras.



O exemplo 
da lei de 
Cianorte 

Lei da Câmara Municipal de 

Cianorte, o projeto de lei 

152/15, sancionado em 2019, 

proíbe pulverização aérea e 

prevê multa de R$ 30 mil.



Cascavel tem lei 
que restringe o uso 
de agrotóxicos

A lei proposta pelo vereador 

Paulo Porto regulamenta o uso 

de agrotóxicos e proíbe sua 

utilização nas proximidades de 

escolas e de povoações.



CPRA é modelo para 
promoção de 
política pública de 
agroecologia

O Centro Paranaense de 

Referência em Agroecologia (CPRA) 

promove e apoia ações de capacitação, 

pesquisa, e ensino em agroecologia.



Programa Paraná 
mais Orgânico

Iniciado, em 2009, atua na 

certificação de produtos 

orgânicos no Paraná e é uma 

parceira entre a SETI, o TECPAR, 

as instituições estaduais de 

ensino superior e o CPRA.



v

Compartilhe seu apoio ao projeto nas redes 

sociais com a hashtag #LivresDeAgrotóxicos

Aílton Krenak

Bela Gil



mandatogoura.com.br/livresdeagrotóxicos


