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O DEBATE EM TORNO DA NOVA LEI DOS AGROTÓXICOS 
 
 

 No final do mês de junho foi aprovado por uma comissão especial o 

projeto de lei (PL) 6.299/2002, elaborado por Blairo Maggi, ministro da 

agricultura, que pretende alterar diversos pontos da legislação de agrotóxicos 

vigente desde 1989. 

 O impasse sobre a aprovação do PL ocasiona uma divisão de opiniões. 

Ao passo que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a 

Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) aprovam as alterações, órgãos como a 

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o Ibama (Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) condenam as 

propostas, em conjunto com outros órgãos federais, como o Instituto Nacional do 

Câncer, o Ministério Público Federal e a Fundação Oswaldo Cruz. 

 Na lei atual, a fiscalização dos agrotóxicos ocorre paralelamente por 3 

orgãos: Ministério da Saúde, Ibama e Ministério da Agricultura. A emissão de um 

parecer sobre novas substâncias deve ocorrer em um período de 120 dias, após 

uma tripla análise dos órgãos, não havendo um registro temporário das mesmas. 

Ainda nesta legislação, são proibidos os produtos teratogênicos (causadores de 

má formação), carcinogênicos (que podem causar câncer) ou mutagênicos 

(causam alterações genéticas). (ESTADÃO, 2018) 

 Já no PL em questão, é proposto que o termo “agrotóxico” seja alterado 

para  “Defensivos fitossanitários e produtos de controle ambiental”, uma vez que, 

segundo os apoiadores, o termo atual é depreciativo e somente utilizado no 

Brasil. Em países da europa e nos Estados Unidos da América, os produtos são 

chamados de pesticidas. 

 Outra mudança prevista está relacionada com a liberação de novas 

substâncias no mercado, pela Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários 

(CTNFito). Este órgão terá a finalidade de aprovar novos agrotóxicos, seja para 

experimento ou utilização comercial, e será no âmbito do Ministério da 

Agricultura.  
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Os defensores afirmam que o processo de liberação de novos produtos é 

muito demorado, sendo necessária a criação da comissão para garantir que, 

quando lançadas, as novas substâncias sejam capazes de agir de maneira 

eficaz contra determinada praga ou doença. Por outro lado, quem é contra 

argumenta que a CTNFito facilitaria o processo através de avaliações menos 

rigorosas. (GLOBO RURAL, 2018) 

Segundo Toledo (2018), neste segmento será estipulado um prazo que 

varia de 30 dias a 2 anos, de acordo com o produto, para o lançamento. 

Também será criado o registro temporário, que consiste na liberação do novo 

produto antes de terminada a análise, contanto que este já tenha sido liberado 

em outros 3 países da OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico).  

Na questão sobre risco à saúde humana, o art. 22 do Projeto de Lei 

determina a proibição de registro somente dos agrotóxicos com riscos 

inaceitáveis, comprovados cientificamente. Quanto a isso, os órgão não 

favoráveis garantem que a definicão de “risco inaceitável” não é totalmente clara, 

e que esta medida abriria precedentes para a aprovação de produtos agressivos 

ao meio ambiente, animais e seres humanos. (GLOBO RURAL, 2018) 

Apesar de ter sido aprovado pela comissão especial, o PL deverá passar 

pelo plenário da Câmara, retornar ao Senado, visto que foi alterado desde sua 

criação, e passar pela sanção presidencial. Este processo deverá ser retomado 

após as eleições de 2018, em outubro. 
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