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RESUMO 
 
 

CASAGRANDE, Alessandro. Índice Agroambiental para Avaliar o Uso de 
Agrotóxicos (IAA) no Estado do Paraná. 2018. 163 f. Tese do Programa de Pós-
Graduação em Tecnologia e Sociedade, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Curitiba, 2018. 

 
 

O Brasil está entre os três maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. 
Atualmente, não há no país nenhum índice agroambiental de uso de agrotóxicos 
capaz de refletir os seus impactos nos sistemas naturais. Esta pesquisa teve 
como objetivo geral desenvolver uma metodologia para a criação de um índice 
destinado ao monitoramento do impacto do uso de agrotóxicos sobre o território 
paranaense.  O estudo também considerou como objetivos específicos: i) propor 
o desenvolvimento do índice agroambiental para monitoramento do uso de 
agrotóxicos em bacias hidrográficas; ii) investigar a relação de indicadores que 
subsidiem o monitoramento de uso de agrotóxicos; iii) geoespacializar os dados 
na bacia em estudo por meio de mapas temáticos. A pesquisa propôs a criação 
de um índice baseado em três indicadores agroambientais: a) Indicador 1 - 
média da quantidade de quilos/litros de agrotóxicos por hectare por ano de área 
agricultável expresso no receituário agronômico dos produtos formulados 
receitados; b) Indicador 2 - potencial de periculosidade ambiental dos 
agrotóxicos e c) Indicador 3 - pluviosidade média anual de cada município para 
representar um maior ou menor grau de potencial de run-off. A pesquisa foi 
realizada em duas etapas: a etapa de cálculos e de produção cartográfica 
(mapas temáticos). Na etapa de cálculos, foi desenvolvida uma metodologia para 
tabular um grande conjunto de dados do Sistema de Monitoramento do Comércio 
e Uso de Agrotóxicos do Estado do Paraná - Siagro no intuito de subsidiar os 
indicadores. Na etapa cartográfica foram produzidos os mapas temáticos 
coropléticos no sentido de facilitar a visualização da informação 
geoespacializada. O estudo demonstrou ser possível utilizar o índice para 
elencar municípios prioritários para a gestão do risco agroambiental dentro de 
bacias hidrográficas, traduzindo uma grande quantidade de dados no recorte 
temporal estabelecido. Desta forma, possibilitou diminuir as aproximações na 
modelagem dos indicadores de uso de agrotóxicos utilizados atualmente no país. 
Concluiu-se que o índice pode ser utilizado para subsidiar a gestão do risco do 
uso de agrotóxicos não apenas para o uso em bacias hidrográficas, mas as 
outras áreas de estudo que tenham interesse nos impactos do uso de 
agrotóxicos. 

 

Palavras Chave: Índice agroambiental. Indicadores. Agrotóxicos. Bacias 
hidrográficas. Gestão do risco. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

CASAGRANDE, Alessandro. Agro-environmental Index to Evaluate the Use of 
Pesticides (IAA) in the State of Paraná. 2018. 163 p. Thesis (Doctorate). 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, Curitiba, 2016. 
 

 
Brazil is among the three largest consumers of pesticides in the world. There is 
currently no agri-environment index for pesticides use in the country capable of 
reflecting its impacts on natural systems.The general objective of this research 
was to develop a methodology for the monitoring impact of pesticides use in 
agriculture on the Paraná State environment. The study also considers the 
specific objectives: i) to propose the the agro-environmental index for monitoring 
the use of pesticides in river basins; ii) to investigate the list of indicators that 
subsidize the monitoring of the use of pesticides; iii) to geospatial data in the 
basin under study through thematic maps. The research proposed the creation 
of an index based on three agri- environmental indicators: a) indicator 1 - 
average amount of kilos/liters of pesticides per hectare of arable area expressed 
in the agronomic prescription of formulated products; b) indicator 2 - potential 
environmental hazard of pesticides and c) indicator 3 - annual average rainfall 
of each municipality to represent a greater or lesser degree of run-off potential. 
The research was carried out in two stages: the calculations part and cartographic 
production (thematic maps). In the calculation part, a methodology was 
developed to tabulate a large dataset derived from Monitoring System of the 
Trade and Use of Pesticides in the State of Paraná - Siagro, to subsidize the 
indicators. In the cartographic part, the thematic maps were produced to facilitate 
the visualization of geospatial information. The study demonstrated that it is 
possible to use the index to list priority municipalities for agro-environmental risk 
management within a river basin, translating a large amount of data into the 
established biennium. In this way, the main contribution of this work is the 
proposal of error reduction method in the modeling of pesticides indicators of use 
currently in the country. It was concluded that the index can be used to subsidize 
the risk management of the use of pesticides not only for use in river basins, but 
other areas of study that have concern about the impacts of the use of pesticides. 
 

Keywords: Agro-environmental index. Indicators. Pesticides. Watersheds. Risk 
management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de agrotóxicos cresceu mais de 190% na última década no 

Brasil, segundo declarações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2015) 

que também considera o país como sendo o maior consumidor global de 

agrotóxicos desde o ano de 2009. Dentro do atual modelo de desenvolvimento 

da agricultura brasileira, os agrotóxicos têm um papel relevante e dependente ao 

sistema de produção agrícola tropical, principalmente no que tange à produção 

das chamadas commodities1.  

A adaptação dos sistemas de produção de monocultivos de regiões 

temperadas às condições tropicais coordenada sob a égide da revolução verde, 

exige a entrada de inputs2 de energia como fertilizantes, maquinário, agrotóxicos, 

somado ao desenvolvimento genético de variedades adaptadas. Este sistema 

de artificialização ambiental teve como consequência inicial o aumento da 

produtividade no campo, mas em contrapartida, vem promovendo um processo 

altamente entrópico na natureza, gerando erosão de solos, perda da 

biodiversidade e contaminação ambiental, entre outros. 

Estimar a pressão ambiental exercida por este modelo no que se refere 

ao uso indiscriminado de agrotóxicos, pode ser uma ferramenta informacional 

importante de uma parte da sociedade que vive distante e desconectada da atual 

realidade do campo brasileiro, principalmente no que diz respeito à segurança 

ambiental e alimentar. 

Embora seja inegável o papel do agronegócio nacional no cenário 

socioeconômico, não existe no país nenhum índice agroambiental para aferir as 

externalidades do uso de agrotóxicos nos sistemas naturais, mais 

especificamente, nos recursos hídricos, este fato é o que motiva este estudo. 

                                                 
1 Commodities são consideradas as matérias-primas ou produtos pouco industrializados e que 
são comercializados nos mercados de futuros. As commodities agrícolas são produtos 
internacionalmente padronizados e que podem ser armazenados por determinado período sem 
a perda significativa de qualidade. Por exemplo, a soja, o milho, o etanol, o café arábica, o açúcar 
cristal, o algodão, entre outros. As commodities geralmente são produzidas em sistemas de 
monocultivos, ocupando grandes extensões de terra e demandando, para tanto, grandes 
entradas de energia como os agroquímicos. 
 
2 Inputs são as entradas de energia dentro de um agroecossistema para que este mantenha uma 
certa produtividade, geralmente são oriundas de fontes externas como a do petróleo, como a dos 
fertilizantes, dos agrotóxicos, etc. O balanço energético promovido pelas diferenças entre 
entrada e saída determinam o grau de sustentabilidade de um agroecossistema. 
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1.1 PROBLEMAS E PREMISSAS 

 
Para alcançar os objetivos desta pesquisa parte-se de algumas 

premissas iniciais que contribuem para que os mesmos sejam alcançados: 

 

1. De acordo com a terceira estimativa do IBGE (AEN, 2016), o estado 

do Paraná em 2017 se consolidou como o segundo maior produtor de grãos do 

país, responsável por 18,3%. O referido instituto estima ainda que a safra 

brasileira atinja 230,3 milhões de toneladas, 25,1% superior à obtida em 2016. 

Dentro do modelo do pacote tecnológico, há o  aumento de consumo de insumos, 

especialmente de agrotóxicos, fato que levou o Brasil3 e o estado do Paraná a 

alcançarem as primeiras posições de consumidores mundial e nacional 

respectivamente, segundo Ministério do Meio Ambiente (2017) e  Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (2014). 

Desta forma, com a diminuição da expansão da área agrícola, faz-se 

necessário produzir com menos riscos fitossanitários em uma mesma área, 

aumentando-se o uso de inputs, como é o caso dos agrotóxicos. Esta é uma 

tendência que se reflete no intensivo uso de agrotóxicos no estado do Paraná 

nos últimos anos (figura 01). Como consequência, há um aumento da pressão 

nos recursos naturais pelos agrotóxicos. 

 
 
Figura 01 - Evolução de vendas de agrotóxicos e afins no estado do Paraná  
no período de 2000 a 2012 (toneladas de ingredientes ativos). 
Fonte: Ibama - Adaptado pelo autor, 2015. 

2. O comportamento dos princípios ativos dos agrotóxicos nos 

sistemas naturais é um mecanismo bastante complexo e seus impactos são de 

                                                 
3 Este ranking será questionado pelo autor no desenvolvimento do trabalho. 
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difícil mensuração dada às peculiaridades dos fatores ambientais como a 

geologia, a tipologia dos solos, a hidrologia, o clima e o manejo do uso dos 

agrotóxicos.  

3. Os índices são ferramentas que podem auxiliar na interpretação de 

uma grande quantidade de dados agregados, sendo que no país atualmente não 

há nenhum índice agroambiental acerca do uso de agrotóxicos. Apenas existem 

indicadores sobre quantidades produzidas pelos fabricantes, os quais são 

obrigados a fornecer os seus relatórios de produção ao Ibama semestralmente. 

Muito embora este banco informacional seja um avanço criado pelo Decreto n.º 

4.074, de 4 de janeiro de 20024, este indicador relaciona apenas a quantidade 

adquirida por unidade federativa, não podendo ser regionalizado em nível 

municipal, de micro, mesorregiões ou bacia hidrográfica. Tampouco leva em 

consideração as questões toxicológicas dos agrotóxicos sobre uma determinada 

área e fatores agroambientais como a sazonalidade das culturas e a 

pluviosidade, entre outros que colaboram para o grau de contaminação pelos 

agrotóxicos, não considerados pelos atuais indicadores do país. 

Esta possibilidade poderia apenas ser realizada por sistemas 

informacionais de controle de comercialização e uso de agrotóxicos adotados 

em algumas unidades federativas do Brasil, como é o caso do estado do Paraná 

por meio do Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de agrotóxicos do 

estado do Paraná (Siagro).  

Este sistema pioneiro no país realiza a gestão fiscalizatória das ações 

de venda e uso dos agrotóxicos em nível municipal. Muito embora o sistema 

tenha sido criado em 2010, não houve nenhuma proposta para se criar um índice 

que agregue os dados sobre uso de agrotóxicos por municípios, e outros 

indicadores de pressão ambiental que levem em consideração informações de 

periculosidade ambiental dos agrotóxicos sobre uma determinada área, dados 

fundamentais no que tange à segurança alimentar, saúde ambiental e proteção 

do meio ambiente.  

                                                 
4 Art. 41.  As empresas importadoras, exportadoras, produtoras e formuladoras de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, fornecerão aos órgãos federais e estaduais competentes, até 31 de 
janeiro e 31 de julho de cada ano, dados referentes às quantidades de agrotóxicos, seus 
componentes e afins importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados de 
acordo com o modelo de relatório semestral do Anexo VII. 
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Atualmente há uma demanda social sobre a rastreabilidade dos 

alimentos in natura em virtude da presença de resíduos encontrados em 

inconformidade nos alimentos produzidos no país5. O estado do Paraná, por 

meio da Resolução da Secretaria de Saúde n.º 748/2014 do estado do Paraná 

já estabeleceu a obrigatoriedade da rotulagem de frutas e hortaliças in natura. 

Há, neste sentido, uma tendência inexorável no que tange à transparência dos 

processos da produção agrícola, inclusive a consideração e percepção da água 

como “alimento” pelos consumidores. 

Neste sentido, o consumidor exigirá cada vez mais saber sobre “quanto, 

quando, como e onde” se está utilizando agrotóxicos. Esta parece ser uma 

tendência irreversível, haja vista a evolução nos últimos 40 anos acerca do direito 

à informação do consumidor quanto à rastreabilidade e a segurança alimentar. 

 

Logo, diante do cenário acima descrito, o problema de pesquisa gera a 

seguinte pergunta: 

 
- A criação de índices agroambientais para análise das relações entre 

normas, permissividade e abusos de agrotóxicos que comprometem o meio 

ambiente, pode ser uma alternativa que venha oferecer segurança alimentar às 

populações e avaliar as pressões sobre os sistemas naturais? 

 
 

1.2 OBJETIVOS E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

1.2.1 Delimitação do tema 

 
Atualmente, verifica-se uma carência de metodologias para monitorar e 

divulgar o uso de agrotóxicos na agricultura nacional dada a importância da 

temática e seus impactos socioambientais. A existência de um índice 

agroambiental baseado em dados do Sistema de Monitoramento do Comércio e 

Uso de Agrotóxicos do Estado do Paraná (Siagro), desenvolvido pela Agência 

de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), para os anos de 2015 e 2016, pode 

desenvolver as potencialidades secundárias do sistema tais como: indicadores 

                                                 
5 Vide o relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Programa de Análise 
de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – (PARA), (2015) e também da recente resolução da 
Secretaria de Saúde (SESA) - Resolução SESA n.º 748/2014 do estado do Paraná. 



5 

 

para subsidiar a qualidade da água nas bacias hidrográficas do Paraná, 

zoneamento de pressão por agrotóxicos, rastreabilidade dos produtos vegetais 

(resíduos de agrotóxicos), indicadores de sustentabilidade, mapas de risco, entre 

outros. A proposta de estudo para esta Tese trabalha com o tema na área 

geográfica da bacia do Rio Tibagi no estado do Paraná composta por 53 

municípios. 

1.2.2 Objetivo Geral 

 
Desenvolver uma metodologia de monitoramento do impacto do uso de 

agrotóxicos sobre o território paranaense, por meio do desenvolvimento do uso 

de um índice agroambiental. 

1.2.3 Objetivos Específicos 

 

- Investigar e definir a relação de indicadores que subsidiem o 

monitoramento de uso de agrotóxicos;  

- Desenvolver o índice agroambiental para monitoramento do uso de 

agrotóxicos em bacias hidrográficas; 

- Avaliar o desempenho do índice agroambiental para o biênio de 2015 e 

2016 nos municípios da bacia do rio Tibagi; 

- Geoespacializar os dados na bacia em estudo por meio de mapas 

temáticos. 

- Propor a utilização do referido índice para subsidiar politicas públicas 

nas áreas ambiental, agrícolas, saúde e correlatas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 
 
A preocupação com o uso de agrotóxicos e suas correlações com os 

impactos nos sistemas naturais tornou-se motivo de preocupação do autor 

quando de seu trabalho de fiscalização como engenheiro agrônomo na Agência 

de Defesa Agropecuária do Paraná - Adapar em alguns municípios da bacia do 

Tibagi.  
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O fato de que as principais áreas de captação de água dos municípios 

desta bacia estão em meio às lavouras, aliado ao frequente mau uso de 

agrotóxicos verificado nas ações de fiscalização, foi um dos propósitos desta 

pesquisa (figura 02). Minha formação como especialista em Ciência do Solo e 

Mestre em Meio Ambiente, me ajudaram a analisar a paisagem e os processos 

ecológicos e agronômicos de forma sistêmica.  

Além disso, no ano de 2003, fui convidado a participar de uma expedição 

científica ao rio Tibagi subsidiada pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente - 

FEMA, na qual conheci toda a extensão dos seus 618 quilômetros (da nascente 

nos Campos Gerais até a sua foz no rio Paranapanema), aspectos agronômicos, 

uso do solo, fauna, flora e a degradação ambiental. 

Estes fatos relacionados foram importantes na escolha do recorte 

espacial do estudo, pois possibilitam ao pesquisador não apenas uma visão 

holística regional, mas também pessoal da realidade a ser estudada. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
Figura 02 - Imagem topo (São Sebastião da Amoreira-PR, exemplo da realidade das áreas 
de manancial e zonas de captação de água em meio a lavouras temporárias da Bacia do 
Rio Tibagi). Imagem meio (descarte e venda irregular de agrotóxicos). Imagem inferior 
(mistura de tanque com sete produtos formulados diferentes). 
Fonte: o autor. 

 



8 

 

Segundo o  Instituto Nacional de Câncer - INCA (2015) o Brasil ostenta 

o título de maior consumidor de agrotóxicos do mundo desde o ano de 2009, 

com um volume de vendas atingindo US$ 12,249 bilhões de dólares. O estado 

do Paraná, segundo os dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos 

para Defesa Vegetal6 (SINDIVEG, 2014), por sua vez, detém a terceira 

colocação no país com um volume de comercialização de US$ 1,574 bilhão, 

ficando apenas atrás do estado do Mato Grosso com US$ 2.567 bilhões e Rio 

Grande do Sul com US$ 1,582 bilhão, seguido na quarta posição pelo estado de 

São Paulo com US$ 1,479 bilhão respectivamente. 

Porém, em termos de toneladas de produtos comerciais, segundo a 

última atualização do SINDIVEG de janeiro de 20167, os dados são os seguintes: 

o estado do Paraná ficou em segundo lugar no ranking comercializando 

117.783,9 toneladas (57.693,62 toneladas de ingredientes ativos), ficando atrás 

do estado do Mato Grosso com 193.240,3 toneladas e em terceira colocação o 

estado do Rio Grande do Sul com 108.643, 3 toneladas (figura 03). 

 

 
 

Figura 03 - Evolução e ranking de vendas de agrotóxicos dos principais estados 
consumidores (2012-2014). 
Fonte: Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (SINDIVEG), 2016. 

                                                 
6 Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, fundado em 1941 e composto 
por 49 empresas associadas que representam 97,7% do Setor de Defensivos Agrícolas no Brasil. 
7 Baseado no Total das Vendas de Agrotóxicos e Afins nas Regiões e Estados Brasileiros – 2013. 
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Ao se analisar os dados da FAO, o consumo de agrotóxicos desde o 

início da década de 1990 na Europa e nos Estados Unidos tem sofrido variações 

regulares. Em contrapartida, alguns países em desenvolvimento, 

particularmente o Brasil, tem tido um crescimento destacado (figura 04). 

De acordo com dados divulgados pela ANVISA, enquanto nos últimos 

dez anos o mercado mundial desse setor cresceu 93%, no Brasil, esse 

crescimento foi de 190% (ANVISA, 2015).  

 

 

Figura 04 - Evolução do Consumo de Agrotóxicos nos Estados Unidos, França, 
Alemanha, Japão versus Brasil (1990-2013). 
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics Division, 2015. 
Adaptado pelo autor. 
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Digno de nota, o destaque do papel das cultivares transgênicas neste 

processo. O último relatório de 2014 da “ISSSA8 - Status Global das Cultivares 

Transgênicas Comercializadas de 2014” coloca o Brasil em segundo lugar com 

42,2 milhões de hectares plantados (soja, milho e algodão) atrás dos EUA com 

73,1 milhões de hectares. Somente a soja, cana-de-açúcar, milho e algodão 

foram responsáveis por 80% dos agrotóxicos consumidos no Brasil em 2013 

(ABRASCO, 2015, p.37).  

Neste contexto, apenas a soja utilizou 40% do volume total entre 

herbicidas, inseticidas, fungicidas, acaricidas e outros (adjuvantes9, 

surfactantes10 e reguladores). Em seguida, estão o milho com 15%, a cana e o 

algodão com 10%, depois os cítricos com 7%, o café com 3%, o trigo (3%), o 

arroz (3%), o feijão (2%), a pastagem (1%), a batata (1%), o tomate (1%), a maçã 

(0,5%), a banana (0,2%), e as demais culturas consumiram 3,3% do total de 

852,8 milhões de litros de agrotóxicos pulverizados nessas lavouras em 2011, 

segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 

Agropecuária (SINDAG, 2009) e projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA, 2010) e Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO, 2015, p.53). 

Em dez anos, a venda de agrotóxicos no mercado agrícola brasileiro 

aumentou de R$ 6 bilhões para R$ 26 bilhões. Atualmente, o país ultrapassou a 

marca de 1 milhão de toneladas, o que equivale a uma média de 5,2 Kg de 

agrotóxico ao ano por pessoa11 (INCA, 2015). Dos 50 produtos mais utilizados 

na agricultura brasileira, 22 são proibidos na União Europeia (CARNEIRO et al., 

2015). 

Os impactos sociais destes números têm se refletido na segurança 

alimentar da sociedade brasileira. Segundo o “Dossiê ABRASCO - Um alerta 

sobre o Impacto dos Agrotóxicos na Saúde” de 2015, 70% dos alimentos in 

natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos. Destes, 

                                                 
8 International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications (ISAAA) - ISAAA - Centro 
de Conhecimento Global sobre Biotecnologia de Culturas. 
9 Adjuvante - produto utilizado em mistura com produtos formulados para melhorar a sua 
aplicação (Decreto 4.074/02). 
10 Surfactante é um tipo de aditivo que atua modificando as forças interfaciais, com orientação 
das suas moléculas entre as interfaces, promovendo um ajustamento mais íntimo das duas 
substâncias consideradas. 
11 Exposição média ambiental/ocupacional/alimentar. 
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segundo os resultados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 

(PARA) da Anvisa, 28% contêm substâncias não autorizadas.  

Em abril de 2015, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou um 

relatório sobre o uso de agrotóxicos nas lavouras do país e seus impactos sob o 

meio ambiente e à saúde. Neste documento intitulado “Posicionamento do 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva Acerca dos 

Agrotóxicos”, a referida instituição declarou-se contrária as atuais práticas de uso 

de agrotóxicos no Brasil e ressalta os seus riscos à saúde, em especial nas 

causas do câncer. Destaca ainda outras questões prementes de mudança no 

modelo atual do uso dos agrotóxicos no Brasil, como o fato de ainda se realizar 

pulverizações aéreas, a isenção de impostos que o país continua a conceder à 

indústria produtora de agrotóxicos e a permissão do uso de agrotóxicos já 

proibidos em outros países.  

Ainda sobre este último caso, o documento cita a monografia da 

International Agency for Research on Cancer (IARC), volume 112, a qual, após 

a avaliação da carcinogenicidade de cinco ingredientes ativos de agrotóxicos por 

uma equipe de pesquisadores de 11 países, incluindo o Brasil, classificou o 

seguinte: o herbicida glifosato12 e os inseticidas malationa13 e diazinona14 como 

prováveis agentes carcinogênicos para humanos (Grupo 2A15) e os inseticidas 

tetraclorvinfós16 e parationa17 como possíveis agentes carcinogênicos para 

humanos - Grupo 2B (IARC, 2016). 

Assim, sendo o Brasil um dos maiores consumidores de agrotóxicos do 

mundo e o estado do Paraná detendo a segunda posição nacional em termos de 

comercialização em toneladas de produtos comerciais, pode-se depreender que 

                                                 
12 Herbicida não seletivo, da ação sistêmica de pós-emergência do Grupo Químico - Glicina 
substituída. 
13 Inseticida organofosforado. 
14 Inseticida e acaricida organofosforado, uso domissanitário e para jardinagem amadora. 
15 Classificação de agentes carcinogênicos pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o 
Câncer (IARC, International Agency for Research on Cancer), uma extensão da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) que classifica como Grupo 1: Carcinogênico para humanos; Grupo 
2A: Provavelmente carcinogênico para humanos; Grupo 2B: Possivelmente carcinogênico para 
humanos; Grupo 3: Não classificado quanto à carcinogênese para humanos; Grupo 4: 
Provavelmente não carcinogênico para humanos). 
16 Não há registro de agrotóxicos no Brasil à base de tetraclorvinfós. Utilizado em coleiras 
antipulga. 
17 Inseticida e Acaricida de Contato e Ingestão do Grupo Químico Organofosforado. Obs. A partir 
de 1º de junho de 2016 entra em vigor a proibição da comercialização e, em 1º de setembro de 
2016, passa a vigorar a proibição de sua utilização no Brasil. 
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vivemos e nos alimentamos sobre um território onde os impactos dos agrotóxicos 

sobre os sistemas naturais e os alimentos aqui produzidos, não podem ser 

ignorados, levando à reflexão de que podemos estar potencialmente sofrendo, 

assim como também os sistemas naturais, os efeitos das externalidades 

negativas da atual agricultura paranaense que, sem demasia, tem se tornado 

uma das zonas agrícolas de maior pressão ambiental no Brasil por agrotóxicos. 

Apenas a título de comparação, embora os levantamentos sobre 

consumo mundial anual de agrotóxicos sejam de difícil mensuração18 e não há 

dados oficiais de consumo mundial provindos da Food and Agriculture 

Organization of the United States (FAO), ou da Divisão de Estatística (The 

Statistics Divison of FAO - FAOSTAT), alguns estudos têm demonstrado que 

este volume seria próximo de duas milhões de toneladas de ingredientes ativos 

(ARNAB et al., 2014; OMS, 2001). Desta forma, podemos estimar que apenas o 

território do estado do Paraná consome uma quantidade cerca de 2,88% do total 

mundial em agrotóxicos. 

Estes impactos negativos têm sido, de certa forma, desconsiderados 

devido à inequívoca importância que a agricultura no estado do Paraná tem 

desempenhado na economia e na área social. Este conjunto de fatores 

econômicos e sociais positivos ajudaram a posicionar o estado como a quarta 

economia do país, relacionada ao fato do estado ser o segundo maior produtor 

nacional de grãos com produção estimada de 36,8 milhões de toneladas e 

representando 18,4% da produção nacional (CONAB; IBGE, 2105). Além disso, 

o setor do agronegócio paranaense representa 35% do PIB estadual (GAZETA 

DO POVO, 2015).  

A proposta de criar metodologias de mensuração, como um índice 

agroambiental baseado nos dados de uso de agrotóxicos no estado do Paraná 

é de certa forma um contraponto, uma ferramenta para se medir também as 

externalidades do desenvolvimento agrícola estadual, principalmente no que 

tange aos impactos aos sistemas naturais e a segurança alimentar pelo mau uso 

dos agrotóxicos. 

                                                 
18 A Divisão de Estatística para Alimentação e Agricultura da Organização das Nações Unidas – 
FAOSTAT começou a compilar dados sobre o consumo mundial de agrotóxicos cerca de três 
décadas atrás. No entanto, a resposta ao “Questionário Anual do uso de Agrotóxicos” enviado a 
todos os países membros não foi o esperado (FAOSTAT, 2015). 
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Atualmente, não há no país nenhum índice agroambiental de uso de 

agrotóxicos, há apenas indicadores genéricos por unidade federativa que podem 

ser utilizados por pesquisadores, como é caso dos dados de vendas de 

ingredientes ativos, vendas totais, por classes de uso, por classe de 

periculosidade ambiental e que são publicados anualmente pelos “Boletins 

Anuais sobre Produção, Importação, Exportação e Vendas de Produtos 

Agrotóxicos no Brasil” elaborados pelo IBAMA. A base de dados está contida 

nos relatórios semestrais apresentados pelas empresas detentoras de registro 

de produtos agrotóxicos e afins, exigidos pelo Art. 41 do Decreto n.º 

4.074/200219. Destaca-se também, que o último relatório foi publicado apenas 

em 2013. 

Estes indicadores, apesar da importância em subsidiar pesquisas 

acadêmicas, de mercado e de tomada de decisões em políticas de gestão 

ambiental, não podem ser regionalizados por micro ou mesorregiões, bacias 

hidrográficas e nem mesmo por município. Uma das justificativas deste fato, é 

que a criação de sistemas integrados de informações sobre a comercialização e 

uso dos agrotóxicos é ainda incipiente no país.  A grande maioria dos estados 

da federação não possui um sistema deste porte, sem o qual se torna difícil a 

proposta de criação de algum índice.  

O estado do Paraná foi precursor neste sentido porque implantou o 

sistema Siagro em 2011, e por meio dele é possível mensurar os dados de venda 

e uso de agrotóxicos por município. 

A proposta de desenvolvimento de índice se justifica por ser uma 

ferramenta para a sociedade e governo capaz de fornecer informações para 

analisar as tendências, os comportamentos e as pressões do setor agrícola nos 

sistemas naturais, por exemplo. Seria um modelo simplificado da realidade com 

capacidade de facilitar a compreensão dos fenômenos e processos que ocorrem 

                                                 
19 Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe esta sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino 
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Art. 41.  As 
empresas importadoras, exportadoras, produtoras e formuladoras de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, fornecerão aos órgãos federais e estaduais competentes, até 31 de janeiro 
e 31 de julho de cada ano, dados referentes às quantidades de agrotóxicos, seus componentes 
e afins importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados de acordo com o 
modelo de relatório semestral do Anexo VII. 
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no campo, aumentar a capacidade de comunicação de dados brutos do Siagro 

e adaptar as informações à linguagem e aos interesses locais dos gestores. 

Permitiria, deste modo, analisar as informações no tempo e no espaço, cuja 

integração e evolução possibilitariam o acompanhamento dinâmico da realidade 

do uso do agrotóxico no território paranaense.  

Outra justificativa para este estudo é a possibilidade do aprimoramento 

do sistema Siagro para a geração de relatórios para outros órgãos públicos. 

Poder-se-ia verificar as eventuais distorções dos dados coletados no campo, 

avaliando estatisticamente os erros entre os dados agronômicos fiscalizados nos 

comerciantes, a exemplo do volume de princípios ativos20 com os respectivos 

receituários lançados no sistema.  

Desta forma, o estudo pode contribuir para aproximar as estimativas da 

realidade do volume de comercialização e do uso de agrotóxicos no estado do 

Paraná, bem como possibilita aferir melhor os indicadores que subsidiariam o 

desenvolvimento deste índice agroambiental. Outras sugestões ao sistema 

Siagro serão feitas nas considerações finais deste trabalho. 

 
1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O desenvolvimento do trabalho percorre as seguintes etapas:  

 
 

a) Desenvolver o índice agroambiental;  

b) Avaliar o desempenho do índice agroambiental para o biênio 2015 e 

2016; 

c) Geoespacializar os dados na bacia em estudo por meio de mapas 

temáticos; 

d) Criar um mapa de risco agroambiental baseado no índice; 

d) Propor a utilização do referido índice para subsidiar políticas públicas. 

 

                                                 
20 A Adapar tem verificado erros nas suas fiscalizações de rotina no que tange a conversão de 
unidades de peso dos agrotóxicos nos lançamentos via Siagro dos comerciantes, principalmente 
em formulações menores de um quilo. Este tipo de erro pode gerar uma distorção na estatística 
do volume final comercializado no estado, que pode ser subestimado ou superestimado 
conforme o erro de conversão unitária. Ex. 1 galão de 10 litros deveria ser lançado como 10 e 
não como um (subestimação), assim como duas pastilhas de 10 gramas deveria ser lançada 
como 0,02 Kg, e não como duas, neste último caso um erro superestimado em 100 vezes. 
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A metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do índice será 

baseada na agregação de um conjunto de indicadores ou variáveis (figura 05) 

existentes no banco de dados do Siagro e de outros indicadores externos 

propostos pelo autor. Estes poderão colaborar para interpretar a realidade do 

sistema de comercialização e de uso dos agrotóxicos na área de estudo em foco 

e, adicionalmente detectar impactos nos sistemas naturais delimitados pelos 

municípios que compõem a bacia do rio Tibagi. 

 

 
 

Figura 05 - Pirâmide de informação para a criação do índice agroambiental 
Fonte: autor, 2015. 

 

Neste sentido, faz-se uma distinção acerca do entendimento sobre 

“índice” e “indicador”, pois há discordâncias e usos na literatura como, por 

exemplo, considerá-los sinônimos. Para esta metodologia, adotar-se-á a 

definição de Mitchell (1996) que entende que um indicador é uma ferramenta 

que permite a obtenção de informações sobre uma dada realidade. Desta forma, 

um “indicador” pode ser um dado individual ou um agregado de informações, 

sendo que um bom indicador deve conter os seguintes atributos: simples de 

entender, quantificação estatística e lógica coerente. Além disso, deve 

comunicar eficientemente a situação do fenômeno observado. Em contrapartida, 

um “índice” revela o estado de um sistema ou fenômeno. Também é o 
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entendimento de Siche et al. (2007) que descrevem que a diferença entre os dois 

é que um índice é o valor agregado final de todo um procedimento de cálculo no 

qual se utilizam, inclusive, indicadores como variáveis que o compõem.  

Desta forma, em essência para esta metodologia compreende-se que 

“índice” é um instrumento para reduzir uma grande quantidade de dados a uma 

forma mais simples, retendo o seu significado essencial. Por sua vez, pode-se 

conceituar um “índice agroambiental” como um instrumento para fornecer dados 

que monitorem o desempenho ambiental da agricultura, e consequentemente 

forneça informações para avaliar os efeitos de políticas públicas no setor agrícola 

e ambiental e seus impactos. 

  

1.4.1 Indicadores propostos para o desenvolvimento do “Índice 

Agroambiental de Uso de Agrotóxicos (IAA)” 

 

Para a modelagem dos indicadores com a finalidade de elaborar o índice 

proposto, foram analisados os dados de uso de agrotóxicos em 49 municípios 

dos 53 que fazem parte da bacia do rio Tibagi durante o biênio 2015-2016 (figura 

06). Foram desconsiderados da análise: Campo Largo, Faxinal, Figueira e São 

João do Triunfo por apresentarem uma área inferior a 0,5% dentro da área da 

bacia de estudo. 

O recorte geográfico21 se justifica por ser uma das regiões agrícolas 

tradicionais e antigas na exploração agrícola do estado do Paraná, Campos 

Gerais e Norte Pioneiro, com uma grande variedade de níveis tecnológicos entre 

agricultores, contemplando também uma diversidade ampla de culturas 

permanentes e temporárias no alto, médio e baixo Tibagi. Além disso, é a área 

de trabalho de fiscalização na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 

(Adapar) do pesquisador e idealizador deste estudo.  

 

 

                                                 
21 Esta área compreende a Mesorregião do Norte Central Paranaense, a Centro Oriental 
Paranaense e a Norte Pioneiro Paranaense. 
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Figura 06 - Localização dos 53 municípios que pertencem a bacia do rio Tibagi no Alto, 
Médio e Baixo Tibagi. 
Fonte: Adaptado pelo autor, 2015. 

 

O recorte temporal a ser considerado foi o biênio agrícola de 2015 e 2016 

dada que a consolidação de dados só se realiza ao fim de cada ano, 

compatibilizando-se com o tempo do desenvolvimento da Tese. Os indicadores 

pré-selecionados para a criação do índice estão associados à pressão ambiental 

exercida por cada princípio ativo sobre o território em função da sua quantidade 

utilizada no ambiente, dos riscos ambientais dos seus ingredientes ativos e da 

pluviosidade, que incorpora uma condição ambiental importante no efeito de run-

off22. 

 Desta forma, foram estabelecidos os seguintes indicadores 

agroambientais e seus respectivos pesos: 

 

1.4.1.1 Indicador I1 

 

Média da quantidade de quilos/litros de agrotóxicos por hectare de área 

agricultável expresso no receituário agronômico (lavouras permanentes, 

temporárias e pastagens) dos  produtos formulados receitados23  nos municípios 

que compõe a bacia do Tibagi – para a obtenção desta informação foram 

                                                 
22  Fluxo de água que escorre superficialmente sobre o terreno atingindo as águas superficiais 
de uma bacia, processo importante no que tange a contaminação de poluentes em uma bacia. 
23 Leia-se quantidade receitada para o município e não quantidade vendida. Há uma grande 
diferença entre estas duas informações, pois um produto vendido em um município, pode ou não 
ser utilizado na área geográfica do mesmo. Portanto, deve-se utilizar a informação de quantidade 
receitada para que não haja distorções de consumo municipal. 
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utilizados os dados do Siagro. Foi considerado para tanto os consumos relativos 

a área delimitada da bacia no município e seu consumo proporcional, e 

exclusivamente de produtos receitados para o município (vide tabela 09).  

Este indicador demonstrará a pressão potencial exercida sobre o meio 

ambiente, mas isoladamente não considera as diferenças de nível de toxicidade, 

de persistência e de mobilidade dos agrotóxicos. Os parâmetros de quantidade 

versus pesos foram estabelecidos conforme as quatro categorias de consumo 

pela quebra de Jenks das médias de consumo municipais do ano de análise na 

bacia do Tibagi (tabela 01). Foram utilizadas cores de gradação para demonstrar 

a pressão ambiental sobre a bacia hidrográfica variando do menor impacto 

(verde) ao maior (vermelha).  

 

Tabela 01 - Atribuição de Pesos para o Indicador I1 para o ano de 2015 

Kg/L/hectare/Ano Peso Cor Impacto 

0,1 a 4,2 1  Baixo 

4,2 a 8,3 2  Moderado 

8,3  a 11,2 3  Alto 

Acima de  11,2 4  Muito Alto 

 
Fonte: O autor (2017). Classificação obtida segunda a escala de Jenks,  
utilizando o software QGIS. 
 
 
 

1.4.1.2 Indicador I2 

 

Potencial de periculosidade ambiental dos agrotóxicos obedecendo a 

uma gradação, sendo que, quanto menor a classe, maior será o perigo de dano 

ambiental. Esta classificação baseia-se nos parâmetros da “Avaliação do 

Potencial de Periculosidade Ambiental (PPA) de Agrotóxicos e Afins” realizada 

pelo Ministério do Meio Ambiente, que considera a bioacumulação, persistência, 

transporte, toxicidade a diversos organismos, potencial mutagênico, 

teratogênico, carcinogênico dos agrotóxicos, resultando na seguinte 

classificação: Classe I – produto altamente perigoso, Classe II – produto muito 
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perigoso, Classe III – produto perigoso e Classe IV – produto pouco perigoso. 

Esta classificacao deve estar legalmente contida no rotulo dos agrotoxicos24. 

Para a ponderação dos pesos do indicador I2 utilizou-se da “Avaliação 

do Potencial de Periculosidade Ambiental (PPA) de Agrotóxicos e Afins” 

realizada pelo Ministério do Meio Ambiente, conforme disposto no inciso II, Artigo 

7º do Decreto n.º 4.074/02, cabendo a este realizar a avaliação ambiental, dos 

agrotóxicos, seus componentes e afins, estabelecendo suas classificações 

quanto ao potencial de periculosidade ambiental (PPA) (tabela 02). Por meio do 

inciso IX, Artigo 1º do Decreto n.º 6.099/07, foi delegada ao IBAMA, a 

competência para realizar a análise, registro e controle de agrotóxicos, seus 

componentes e afins. 

Desta forma, primeiramente os pesos foram distribuidos conforme os 

diferentes classes de periculosidade: 

 

Tabela 02 - Atribuição Inicial de Pesos para o Indicador I2 

Classes de Periculosidade ambiental Peso 

Classe IV – produto pouco perigoso 1 

Classe III – produto perigoso 2 

Classe II – produto muito perigoso 3 

Classe I – produto altamente perigoso 4 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de: “Avaliação do 
Potencial de Periculosidade Ambiental (PPA) de Agrotóxicos 
e Afins” realizada pelo Ministério do Meio Ambiente (2016). 

 

Posteriormente, para estabelecer este indicador foram selecionados os 

50 produtos mais utilizados em cada município, que corresponderam em média 

cerca 75% da carga total dos produtos aplicados nos municípios.  

Para tanto, o autor produziu uma tabela dinâmica, criando-se um banco 

de dados sobre a classificação quanto ao potencial de periculosidade ambiental 

de cada um dos cerca de 1.200 agrotóxicos autorizados para o uso no estado do 

Paraná, pois não havia ainda um banco de dados feito para as classes de 

periculosidade ambiental de forma sistematizada. 

                                                 
24 Conforme preconiza o ANEXO VIII, do DECRETO N.º 4.074, DE 4 DE JANEIRO DE 2002. 
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Este processo foi realizado pesquisando-se por meio da bula do produto. 

Assim, por meio de um sistema de consulta em excel (PROCV), pode-se 

estabelecer este sistema de forma automática. 

Ao final, realizou-se uma média da classificação quanto ao potencial de 

periculosidade ambiental, sendo portanto, uma medida de impacto geral. Desta 

forma, se estabeleceu uma relação de pesos e categorias, obedecendo à 

seguinte gradação, sendo que, quanto menor a classe, maior será o perigo de 

dano ambiental. 

 Foram utilizadas cores de gradação para demonstrar a pressão 

ambiental sobre a bacia hidrográfica variando do menor impacto (verde) ao maior 

(vermelha)(tabela 04). As divisões de classes foram feitas a partir da quebras 

naturais de Jenks, método que  encontra a melhor maneira de dividir os 

intervalos similares para a visualização em mapas coropléticos. 

 

Tabela 03 - Atribuição de Pesos Final para o Indicador I2 para o Ano de 2015. 

Media do Potencial de Periculosidade Ambiental Peso Cor Impacto 

2,417 a 2,490 1  Baixo 

2,490 a 2,540 2  Moderado 

2,540 a 2,600 3  Alto 

Acima de 2,600 4  Muito Alto 

 
Fonte: O autor (2017). O autor (2017). Classificação obtida segunda a escala  
de Jenks, utilizando o software QGIS. 

 

   

1.4.1.3 Indicador I3 

 

Pluviosidade média anual de cada município. Foram consideradas as 

médias históricas anuais de pluviosidade municipais na base de dados climate-

data.org e estratificadas em quatro categorias que representam um maior ou 

menor grau de potencial de run-off (tabela 04). Todos os dados climáticos do 

website climate-data.org provêm de um modelo climático. O modelo usa dados 

meteorológicos de milhares de estações meteorológicas de todo o mundo. Estes 

dados meteorológicos foram coletados entre 1982 e 2012. Segundo o website 

climate-data.org, estes dados também são atualizados periodicamente.  
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Para os parâmetros de peso para o Indicador I3, se estabeleceu uma 

categorização baseada na pluviosidade média anual da bacia de estudo, quanto 

maior o potencial de pluviosidade, maior run-off, e consequente maior peso. 

 

Tabela 04 - Atribuição de Pesos para o Indicador I3 

Pluviosidade Média Anual (mm) Peso Cor Impacto 

1259 a 1347 1  Baixo 

1347 a 1436 2  Moderado 

1436  a 1524 3  Alto 

Acima de 1524 4  Muito Alto 

 
Fonte: O autor (2017). O autor (2017). Classificação obtida segunda 
a escala de Jenks, utilizando o software QGIS. 

 

1.4.2 Formulação do Índice Agroambiental de Uso de Agrotóxicos - IAA 

 

Na pré-seleção dos indicadores acima descritos, além da sua relevância 

técnica, foi considerada a facilidade de seu acesso, seja pelo custo de produção 

ou pela escala de representatividade, obtidos de bases de dados pública e de 

acesso restrito (Adapar), bem como a sua capacidade de recorte espacial ao 

nível municipal.  

Foi considerado ainda que a constituição dos indicadores seja sensível 

ao tempo, de maneira que ao se empregar um indicador ao longo dos anos, seja 

possível identificar a tendência da evolução do fenômeno observado. 

Foram atribuídos pesos para as respectivas subcategorias dos 

indicadores (I1,I2 e I3), levando-se em consideração o potencial de impacto e o 

risco agroambiental ou toxicológico para a formação do Índice Agroambiental 

de Uso de Agrotóxicos (IAA).  

Desta forma, o IAA = Índice Agroambiental de Uso de Agrotóxicos (IAA) 

resultou em um valor adimensional entre 1 e 4, resultado da média entre os três 

pesos dos indicadores propostos, cuja função é a de servir de instrumento de 

análise e comparação entre estados diferentes de pressão agroambiental pelo 

uso de agrotóxicos.  
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Em que: 

IAA - índice proposto   

Int - indicador n 

pn - pesos atribuídos a cada indicador  

1.4.3 Diagrama metodológico 

 

No sentido de se visualizar as etapas que compõe esta metodologia, 

criou-se um fluxograma (figura 07) o qual separa as atividades das três fases da 

pesquisa. 

 
 

Figura 07 - Diagrama metodológico. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

IAA = pn (I1) + pn (I2) + pn (I3) / 3 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi (BHT) - Caracterização 

 
 
A Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi (BHT), objeto deste estudo, está 

localizada na porção centro-leste do Paraná, entre as coordenadas geográficas 

22º47’22’’ e 25º36’25’’ de latitude sul, e 49º36’00” e 51º27’36’’ de longitude oeste. 

Abrange o primeiro, o segundo e o terceiro planalto paranaense (figura 08). 

Limita-se ao norte com a bacia do rio Paranapanema; a leste com as 

bacias dos rios Cinzas e Itararé; a sudeste com a bacia do rio Ribeira; ao sul com 

a do rio Iguaçu; a oeste com a bacia do rio Ivaí; e, a noroeste, com a bacia do rio 

Pirapó. O rio Tibagi possui 65 tributários principais (MEDRI et al., 2002). 

A BHT possui uma área de 24.937,4 km2, equivalente a 13% do território 

do estado do Paraná. Cinquenta e três municípios fazem a drenagem para o rio 

Tibagi, sendo que 15 deles têm a totalidade de sua área dentro da bacia. Essa 

área apresenta uma malha de drenagem representada por uma boa distribuição 

das chuvas ao longo do ano (idem, 2002).  

O conjunto faz parte da grande bacia do rio Paraná, um dos formadores 

da bacia do rio da Prata. O Tibagi, localizado na margem esquerda do rio 

Paranapanema, tem suas cabeceiras localizadas nos domínios dos Campos 

Gerais nos municípios de Palmeira e Ponta Grossa, em uma altitude média de 

1.150 m, a oeste da escarpa Devoniana se entendendo até sua foz, nos 

municípios de Primeiro de Maio e Sertaneja, junto ao Rio Paranapanema (Justus, 

1990; Maack, 1981). A Resolução CERH/PR n.º 49 de 20 de dezembro de 2006, 

dispõe sobre a instituição de Regiões Hidrográficas, Bacias Hidrográficas e 

Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do 

Paraná, definindo a BHT, como sendo25: 

 

●   Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi - compreende a Bacia 

Hidrográfica do Alto Tibagi das nascentes do Rio Tibagi até imediatamente a 

jusante da foz do Ribeirão das Antas, no município de Curiúva e,  

                                                 
25 Apesar da divisão da Resolução n.º 49 entre Alto e Baixo Tibagi, utilizou-se também o termo 
Médio para representar geograficamente esta parte da bacia. 
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• Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi - compreende a Bacia 

Hidrográfica do Baixo Tibagi, a jusante da foz do Ribeirão das Antas no município 

de Curiúva. 

 

 

Figura 08 - Localização da Bacia do Rio Tibagi (BHT) e sua delimitação. 
Fonte: O autor, 2017. 

 

A BHT como unidade de gestão de recursos hídricos envolve, total ou 

parcialmente, os seguintes municípios: Palmeira, Ponta Grossa, Porto 

Amazonas, São João do Triunfo, Fernandes Pinheiro, Irati, Campo Largo, 
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Teixeira Soares, Imbituva, Guamiranga, Ivaí, Ipiranga, Castro, Carambeí, 

Reserva, Tibagi, Piraí do Sul, Imbaú, Ventania, Telêmaco Borba, Ortigueira, 

Faxinal, Mauá da Serra, Tamarana, Curiúva, Sapopema, Figueira, São Jerônimo 

da Serra, Marilândia do Sul, Califórnia, Apucarana, Arapongas, Rolândia, 

Cambé, Londrina, Nova Santa Bárbara, Santa Cecília do Pavão, Santo Antônio 

do Paraíso, Congonhas, Nova Fátima, São Sebastião da Amoreira, Assaí, Nova 

América da Colina, Cornélio Procópio, Uraí, Jataizinho, Rancho Alegre, Leópolis, 

Ibiporã, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio e Sertaneja, 

totalizando 53 municípios. 

Ao se analisar a área dos municípios pertencentes a BHT, nota-se que 

quatro destes 53 municípios, ou seja, Campo Largo, Faxinal, Figueira e São João 

do Triunfo apresentam uma área inferior a 0,5% da área da BHT e que a área 

desses municípios aparece na delimitação da bacia conforme a escala do 

diagnóstico base cartográfica.  

Neste sentido, optou-se por excluir estes municípios do estudo, 

analisando os 49 municípios com área representativa na bacia. Também deve-

se salientar que a desconsideração destas áreas no estudo não trará 

repercussões por representarem baixo impacto na rede hidrográfica. 

A Tabela 05 mostra os 53 municípios na BHT, nela é possível verificar 

as porcentagens dos municípios pertencentes à bacia, inclusive a porcentagem 

dos quatro municípios excluídos desta pesquisa. Já a figura 08, apresenta a 

delimitação da BHT e os municípios que fazem parte da bacia. 
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Tabela 05 - Municípios da Bacia do Tibagi, área e percentual de área na BHT. 
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2.2 Uso e Ocupação do Solo  

 

O estudo de uso do solo da BHT foi realizado com base em 

mapeamentos existentes produzidos pela SEMA em 2001. No entanto, este 

mapeamento não foi realizado com o detalhamento que um plano de bacia 

hidrográfica necessita, sendo apenas uma referência.   

 Deve-se destacar que a escala do mapa de uso do solo utilizado para o 

diagnóstico da BHT não possibilita a identificação de detalhes, tão pouco 

apresenta uma classificação detalhada (figura 09). Porém o mapa nos apresenta 

a pressão exercida pela agricultura intensiva no alto e baixo Tibagi, em 

contraposição do médio Tibagi, onde se destacam as maiores áreas de 

reflorestamento contínuo do estado, portanto, inferindo-se baixo uso intensivo de 

agrotóxicos. 

 A Tabela 06 apresenta a classificação do uso do solo, a qual foi dividida 

em sete categorias.  

 
Tabela 06 - Classificação de Uso do Solo na BHT. 

Classes de uso  Área (km2)  

Áreas Urbanas  393,81  

Agricultura Intensiva  13.832,98  

Cobertura Florestal  838,78  

Reflorestamento  3.372,47  

Pastagem Artificial e Campos Naturais  1.610,46  

Uso Misto  4.761,28  

Represa  116,13  

Total  24.925,91  

Fonte: SEMA (2001)  

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Figura 09 - Mapa de Uso de Solo da Bacia do Rio Tibagi (BHT). 
Fonte: SUDERHSA, 2007, SEMA, 2006. 

 

3 AGRICULTURA, TECNOLOGIA E PRODUTIVIDADE 

 

A tecnologia sempre desempenhou um papel relevante no que tange aos 

aumentos dos níveis de produção agrícola. Este fenômeno, que teria se iniciado 

mais destacadamente entre os séculos XI e XIII na Europa ocidental, baseado 

na renovação das fontes de energia e da invenção tecnológica, teria 

transformado o mundo do trabalho, levando a uma mudança social sem 

precedentes. Alguns historiadores medievalistas, a exemplo de Jean Gimpel, 

propuseram uma desconstrução da ideia de que a revolução industrial teria 

começado na Inglaterra no século XVIII, mas sim, que as suas raízes remeteriam 

à Idade Média, na qual a agricultura obteve um papel central neste processo. 

Segundo o autor, credita-se a esta revolução, uma série de engenhos e 

técnicas surgidos nesta época, como o arado de aiveca, o uso mais eficiente do 
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cavalo e a utilização da ferradura de ferro cravado, o desenvolvimento de 

sistemas de arreamento e atrelagem menos lesivos aos animais de tração, a 

rotação de culturas, a publicação de tratados de agronomia e ensinamentos de 

administração da exploração agrícola, entre outros. Esta revolução agrícola e um 

regime alimentar mais diversificado no período conduziram a uma explosão 

demográfica na idade média. Estes fatos corroboraram para que, do ano 1.000 

até o ano 1.300, a população europeia passasse de 42 a 73 milhões de pessoas 

(GIMPEL,1976). 

Após a idade média, apesar dos períodos de fome por que passou a 

Europa, propagaram-se lentamente as novas técnicas dos sistemas de produção 

sem alqueive, as quais foram responsáveis por um aumento gradativo na 

produção agrícola (MAZOYER; ROUDART, 2006). 

No decorrer dos séculos XVIII e XIX, o destacado crescimento 

demográfico devido à consolidação do capitalismo e à revolução industrial, 

proporcionou uma elevação da produção de alimentos nos países em processo 

de industrialização diminuindo a taxa de mortalidade (principalmente na Europa 

e nos EUA). Este processo conduziu ao aumento populacional, provocando 

discussões que culminariam em diversas teorias sobre o crescimento 

populacional, destacando-se o malthusianismo, cuja tese pessimista em relação 

ao futuro alimentar do planeta se baseava na premissa de que a capacidade de 

crescimento da população é infinitamente maior do que a capacidade da terra 

para produzir alimentos para o ser humano. Desta forma, a população não 

encontrando mais obstáculos, aumentaria geometricamente, enquanto os 

alimentos só poderiam aumentar em uma progressão aritmética, levando a 

humanidade inexoravelmente à fome. 

O pessimismo de Malthus repercutiu no século XX e grandes 

investimentos públicos em pesquisa científica para a agricultura levaram a 

substanciais aumentos de rendimentos nas safras agrícolas nos países 

industrializados. A título de ilustração desta evolução histórica, pode-se 

demonstrar o exemplo do aumento de produtividade do trigo europeu. Por quase 

1.000 anos, houve um pequeno aumento na produtividade, passando de tão 

somente meia a duas toneladas por hectare. Porém, em apenas 40 anos do 

século XX, houve um aumento que passou de duas para seis toneladas por 

hectare (HAZELL, 2003). Além disso, o desenvolvimento das técnicas de 
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hibridação, de maquinário, dos fertilizantes inorgânicos e de defensivos agrícolas 

completou o processo de modernização no campo jamais visto na história da 

agricultura. 

Este avanço no campo agronômico levou os países industrializados a 

atingirem excedentes de alimentos já na metade do século XX, eliminando assim 

a ameaça da fome prevista e prometida por Malthus no século XIX. 

 

3.1 A revolução verde -  pacote tecnológico ou colonialidade científica? 

Contexto da emergência da revolução verde 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, muito embora os países desenvolvidos 

tenham resolvido o seu problema a respeito do desafio da produtividade, o 

mesmo não aconteceu com os países em desenvolvimento que apresentavam 

ainda altas taxas de crescimento populacional e a ameaça da fome, mais 

destacadamente na Ásia e na América Latina.  

É importante perceber que as fundações privadas internacionais 

vislumbraram uma oportunidade de investimentos na área agrícola e uma 

chance para reprodução do capital nos países em desenvolvimento. Vale 

destacar, que foi durante a Segunda Guerra Mundial que se desenvolveram os 

primeiros inseticidas orgânicos sintéticos, como o DDT, a fim de proteger os 

soldados das regiões tropicais e subtropicais da África e da Ásia das pragas 

transmissoras de doenças como a malária (CLOSMANN, 2009). 

Destarte, em nome do desafio malthusiano, as fundações privadas 

Rockefeller e Ford tomaram à frente no sentido de estabelecer um sistema de 

pesquisa internacional para ajudar a transferir e adaptar os avanços científicos 

descobertos neste campo para as condições destes países. Assim, iniciaram-se 

no México os investimentos em técnicas para o melhoramento de sementes de 

trigo, milho e arroz, denominadas Variedades de Alta Produtividade (VAP), 

(SONNENFELD,1992). 

O melhoramento de variedades, combinado ao uso de agroquímicos e 

às novas técnicas de irrigação, levou a um aumento considerável na 
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produtividade das safras na Ásia e América Latina no começo dos anos 1960. 

Para descrever este fenômeno do crescimento agrícola no mundo, o 

administrador Willliam S. Gaud, da Agência Internacional de Desenvolvimento 

(USAID), em 1968, cunhou o termo “Revolução Verde”. 

 

3.1.3 A questão da colonialidade científica 

 

É neste contexto histórico apresentado que se verifica a emergência das 

raízes do pacote tecnológico que se tornaria a Revolução Verde. Muito embora 

o mote principal desta revolução tecnológica seja a lógica malthusiana e a sua 

ameaça à humanidade, há em seu ideário um conjunto de fatores técnicos, 

sociais, políticos e econômicos que também devem ser levados em conta 

quando se aborda a questão da colonialidade.  

Faz-se mister também destacar as diferenças entre os termos 

“colonialidade” e “colonialismo”. Segundo Quijano (2005), “colonialidade” diz 

respeito a uma relação político-econômica entre dois povos, aquele se refere a 

um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno e 

organiza a forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações 

intersubjetivas articulam-se entre si. 

A ideia de "inferioridade" de que certos territórios estão marcados sob 

este signo serve então de justificativa para as políticas de desenvolvimento, onde 

o território perde a sua diversidade, identidade e riqueza cultural, e passa a ser 

apenas um repositório de uma visão de um mundo colonial.  

Além de negar a existência e a complexidade deste território, 

homogeneizando-o sob a sua ótica hegemônica, o nomeia de “pobre” 

“periférico”, “subdesenvolvido”. Decide que todos que vivem ali neste território 

desde tempos imemoriais, que esperem em uma fila o momento para se 

tornarem "desenvolvidos" (ESTEVA, 2000). 

Podemos compreender então o fenômeno da Revolução Verde como 

uma expressão de um processo de colonialidade, sendo este um modelo de se 

produzir as ciências humanas como universal, objetiva e única, na produção de 
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conhecimentos, além de deserdar todas as epistemologias da periferia do 

ocidente (QUIJANO, 2007). 

O processo de colonialidade na América Latina foi alimentado pela égide 

da modernização na agricultura nos anos 1960 e 70 - momento da história do 

desenvolvimento também conhecido como o período da "modernização 

dolorosa" por seus efeitos devastadores sobre o meio ambiente e na área social 

- que foi desigual e excludente, tanto no que tange ao conhecimentos e saberes 

locais dos colonizados, como ao acesso aos pacotes tecnológicos que ficaram 

na sua maioria a cargo de grandes produtores em detrimento dos pequenos 

agricultores. Este processo, segundo Quijano (2005), teria ocorrido,  

 

[…] em especial depois da Segunda Guerra Mundial, vinculada com o 
debate sobre a questão do desenvolvimento-subdesenvolvimento. 
Como esse debate foi dominado durante um bom tempo pela 
denominada teoria da modernização, em suas vertentes opostas, para 
sustentar que a modernização não implica necessariamente a 
ocidentalização das sociedades e das culturas não-europeias, um dos 
argumentos mais usados foi o de que a modernidade é um fenômeno 
de todas as culturas, não apenas da europeia ou ocidental.  

 

É este ideário no qual o autor percebe um modo de se produzir 

conhecimento que demonstra o caráter do padrão mundial de poder 

colonial/moderno, capitalista e eurocentrado. Esta é a perspectiva e modo 

concreto da produção de conhecimento que o autor chama de eurocentrismo. 

Observa-se também o caráter fetichista epistêmico que a Revolução 

Verde causou na América Latina, ou seja, uma forma na qual os conhecimentos 

dos colonialistas apresentam-se de maneira sedutora, impondo-se uma 

colonialidade do saber sobre o colonizado, uma busca incessante de se imitar 

as práticas agronômicas em detrimento das peculiaridades socioambientais 

locais. 

Esta revolução no campo representou a modernização da agricultura e 

a territorialização do capital como esperado. Porém, não eliminou a fome e a 

pobreza nos países latino-americanos, mas sim aumentou o fosso entre os 

agricultores pobres e agricultores ricos e incentivou a concentração de terras, 

elevando seu preço. Além disso, a dívida externa destes países foi aumentada 

devido ao pagamento de pacotes tecnológicos importados.  
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Nos últimos vinte anos uma nova revolução tecnológica tem acontecido 

no campo, uma reorientação das empresas de agroquímicos em empresas de 

agricultura, focando na união da química e da biotecnologia, com a finalidade de 

contribuir com uma nova perspectiva no sistema de cultivo, integrando 

agrotóxicos com sistemas de desenvolvimento de sementes o que resultou em 

um controle por parte de empresas como a Bayer, Syngenta, Monsanto, DuPont 

e Dow Agro Sciences , e que controlam hoje 66% do mercado mundial. 

A revolução verde foi um exemplo clássico de colonialidade do saber, 

mais especificamente do saber tecnológico. Um modelo que demonstrou um 

modo de se produzir ciência como único e universal, porque além de 

desconsiderar outros saberes, desprezou também a natureza e os modos de 

fazer do colonizado.  

Em contraponto ao processo de colonialidade e a desilusão da outrora 

prometida revolução malthusiana, surgiu no campo das ciências agrárias um 

lento movimento de descolonialidade tecnológica conhecido por agricultura 

alternativa. Junto com este processo descolonial, a necessidade do 

desenvolvimento de tecnologias adaptadas a este novo padrão de produção que 

é menos intensivo de capital, não demandante de insumos, máquinas e 

tecnologias importadas, e que respeita os limites do homem, da sua cultura e da 

sua natureza, ou seja, uma tecnologia mais condizente aos ideais do 

desenvolvimento rural sustentável e também dos países em desenvolvimento. 

 

4  BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO USO DOS AGROTÓXICOS NO 

PARANÁ 

 

O comércio e uso de agrotóxicos no Paraná, na primeira metade do 

século do XX, acompanhou a tendência tecnológica mundial no que tange à 

oferta dos princípios ativos disponíveis aos consumidores. Os chamados 

agrotóxicos de “primeira geração”26, produtos formulados que tinham como base 

                                                 
26 Consistiam em compostos inorgânicos (minerais como arsênio, mercúrio e chumbo) e 
orgânicos (compostos criados a partir de plantas). 
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o piretro27, rotenona28 e nicotina29, eram produzidos de substâncias biológicas. O 

uso destes agrotóxicos no comércio era ainda incipiente no território do estado 

do Paraná, sendo produzidos localmente e condicionados a uma baixa 

demanda, restritos ainda às áreas urbanas e periurbanas em hortas e quintais, 

já que o estado não havia uma agricultura comercial que demandasse um 

consumo em escala. 

Destaca-se que até o final da década de 1930, o maior número de 

produtos químicos existentes no mercado nacional era de origem alemã, apenas 

alguns corantes, óleos e resinas eram produzidos por empresas brasileiras 

(Silva, 2010).  

Ainda nesta década, um dos poucos comércios existentes no estado era 

a loja do alemão Willy Cremer em Curitiba (figura 10), considerada pelos jornais 

da época “a maior e melhor do Paraná e Santa Catarina”30 onde já existia uma 

seção dedicada a fungicidas e a inseticidas importados alemães na sua empresa 

Flora Curitybana (O DIA, 192831).  

A mudança de importação dos produtos alemães ocorreu na década 

seguinte, quando foram substituídos pelos norte-americanos. Isso se deu em 

razão do rompimento das relações Brasil-Alemanha, em 1942, e a consequente 

intervenção federal nas empresas da Alemanha alojadas no país (Silva, 2010). 

 

                                                 
27 Princípios ativos extraídos das flores do piretro (Chrysanthemum cinerariaefolium). 
28 Rotenona é uma substância orgânica de origem natural com ação inseticida e piscicida, 
encontrada nos extratos de raízes e caules de plantas em muitos países da América do Sul, Sul 
da Ásia e na Austrália, como por exemplo, nas espécies dos gêneros Derris, Lonchocarpus e 
Tephrosia. No Brasil, espécies do gênero Derris são popularmente chamadas de timbó - que são 
cipós trepadores que atingem a copa das árvores - e são muito utilizados pelos índios da 
Amazônia para a pesca. 
29 Nicotina é o nome de uma substância alcaloide básica, líquida e de cor amarela que constitui 
o princípio ativo do tabaco. 
30 Premiada com medalha de Ouro na Exposição Internacional do Rio de janeiro em 1922. 
31 12 de junho de 1928. 
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Figura 10 - Seção de inseticidas e fungicidas da Loja Flora Curitybana de Willy Cremer, 
situada na rua XV, número 77, anos 1930. No detalhe, inseticidas alemães importados 
como Holfidal da empresa alemã Hoechst. 
Fonte: Acervo Paulo José da Costa. 

 

4.1 A Mudança do Perfil Econômico do Estado - Expansão Cafeeira e o 

Início do Controle Químico no estado do Paraná e no Brasil 

 

O panorama de consumo de agrotóxicos no estado e de seus impactos 

na natureza começou a mudar quando o ciclo da madeira começava a perder 
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espaço no final dos anos 1940, em substituição à expansão da atividade 

agrícola, mais particularmente, ao ciclo cafeeiro.  

Marco desta tendência, foi o ano de 1949, no qual o volume de 

exportação do produto café ultrapassou o da madeira na pauta de exportações 

do estado com um total de 46% contra 39%, chegando em 1953 a 74% contra 

7%, auge da cultura no estado, refletindo também a exaustão das florestas 

estacionais devido à abertura de novas zonas cafeeiras (OLIVEIRA, 2001).Esta 

informação reflete a conversão de um estado extrativista para um estado 

eminentemente agrícola. Este fenômeno, deflagrado pela atuação das 

companhias de colonização, em especial, pela Companhia de Terras Norte do 

Paraná, transformaram o perfil extrativista do Paraná em grandes monocultivos, 

expandindo a zona cafeeira desde a região do norte pioneiro até o noroeste do 

estado. 

O modelo monocultural foi um terreno fértil para o processo de 

disseminação de pragas, verificado com a introdução e disseminação da praga 

Hipothenemus hampei32 em 1939, conhecida popularmente por broca-do-café, 

advindo dos cafezais de São Paulo via rio Paranapanema e chegando ao Norte 

Pioneiro. Este fato foi relatado como de grande risco à produção cafeeira pelo 

deputado Alves Bacelar, conforme seu discurso publicado no Diário do Paraná 

"A Broca-do-café", Problema Nacional" de 1947, quando pequenos focos de 

infestação foram encontrados nos municípios de Ribeirão Claro e Cambará 

(Diário do Paraná,1947). O combate à broca-do-café trouxe um novo momento 

da defesa vegetal paranaense. A técnica agronômica da época recomendava, 

além do uso da vespa de Uganda para o seu controle (figura 11) o uso do 

formicida bissulfureto de carbono33  como medida química de controle (expurgo). 

Este produto, já havia sido utilizado com sucesso no combate da formiga saúva 

na campanha governamental "O Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba 

com o Brasil" de 1935 (SILVA,2007).  

Em 1943, dada a importância cafeeira na economia estadual e o grau de 

disseminação do Hipothenemus hampei no estado, é promulgado o decreto-lei 

127 de 1943, criando o Serviço de Combate a Broca do Café pelo interventor 

                                                 
32 A broca-do-café foi constatada pela primeira vez no estado do Paraná em 1939 no município 

de Ribeirão Claro e Cambará (“Diário do Paraná”, 1947).  
 
33 Sulfureto de Carbono e Bissulfureto são termos sinônimos 
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Manoel Ribas, em 28 de janeiro de 1943, subordinado ao Serviço Biológico de 

Pesquisas Tecnológicas, da Secretaria de Obras Públicas, Viação e Agricultura 

(“Serviço de Combate à Broca do Café”, 1943). 

 

 
 
Figura 11 - Funcionários do Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas - IBPT,  
em 1943, nas instalações do Serviço de Combate a Broca do Café, na cidade de 
Jacarezinho/PR. Neste ano, o IBPT ampliou sua estrutura com a criação de novos 
serviços 
Fonte: Memória Tecpar, 2017. 
 

Com a popularização internacional da produção do composto 

organoclorado hexaclorociclohexano (HCH)34 conhecido por BHC, a partir de 

1944, a importação do produto foi então facilitada pelo decreto n.º 25.387, de 20 

de agosto de 1948 (BRASIL, Art.1, 1948), quando ocorreu consequentemente 

um marco no que diz respeito ao uso intensivo de agrotóxicos no território 

paranaense. Como forma de resposta, o Ministério da Agricultura adotou 

                                                 
34 O hexacloreto de benzeno foi preparado pela primeira vez em 1825; as propriedades 
inseticidas foram identificadas em 1944 com o isómero γ (isómero gama), que é cerca de 1000 
vezes mais tóxico do que qualquer outro diastereômeros formado na reação. As diferenças 
estruturais entre esses indivíduos estão nas orientações dos átomos de cloro em relação ao anel 
de átomos de carbono (https://www.britannica.com/science/benzene-hexachloride). 
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medidas no sentido de conter a broca-do-café, importando motores, inseticidas 

e polvilhadeiras S.A.I.C para o combate da broca a serem repassados a preço 

de custo aos agricultores no país (O DIA, 1948). 

O decreto excluía o regime de licença prévia das importações do produto 

denominado BHC (hexacloreto de benzeno), de máquinas polvilhadeiras e 

acessórios, que eram utilizados no combate à "broca-do-café", facilitando o 

desembaraço do produto no país. Assim, em 16 de novembro de 1948, entraram 

em ação 150 polvilhadeiras manuais e mecânicas de BHC no norte pioneiro 

(idem, 1948). 

Outra medida muito aguardada pelos agricultores paranaenses era a 

novidade da possibilidade de pulverização aérea de BHC (figura 12). O jornal O 

Dia, acompanhou pari passu com uma série de matérias, desde o desembaraço 

do helicóptero em Nova Iorque até a sua operação no norte pioneiro: “Já se 

encontra em São Paulo, o helicóptero encomendado pelo Estado, bem assim 

enorme quantidade de inseticidas e outras maquinarias, para combater a broca-

do-café” (O DIA, 1948).  

Um evento marcante no uso de agrotóxicos no estado, foi a utilização 

pela primeira vez de um helicóptero Bell modelo 47 D, adquirido pelo Governo 

do estado do Paraná, em Jacarezinho, para a pulverização de BHC em cafezais 

daquela região (idem, 1948). Os primeiros quatro anos de pulverização aérea 

surgiram efeitos positivos no combate da broca, segundo os relatos da época, o 

que resultou em uma segunda aquisição de outro helicóptero pelo governo do 

estado: “Hoje, graças a luta eficiente e bem coordenada, a broca foi totalmente 

exterminada, estando praticamente afastada a imprevista crise a que estão 

sujeitas as zonas cafeeiras do nosso Estado (O DIA, 1949a).   

Fato curioso é que esta aeronave foi o primeiro helicóptero adquirido 

pelo estado e ficava estacionado em Jacarezinho, sendo também utilizada pelo 

estado em socorro e resgate a acidentes de outras regiões, apesar de ser 

adaptado para pulverização ao uso agrícola. Como síntese dos impactos do 

primeiro ano de uso intensivo de BHC no Paraná, apenas no ano de 1948 foram 

produzidas 275.152 quilos de misturas de BHC no estado, dos quais 100.000 

quilos destinados aos municípios de Jacarezinho, Ribeirão Claro, Cambará, 

Bandeirantes, Santo Antônio da Platina e Andirá. Destaca-se, então, que foi na 

hoje denominada Microrregião de Cornélio Procópio e Microrregião de 
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Jacarezinho os primeiros grandes impactos do uso de agrotóxicos na natureza 

paranaense (O DIA,1949b).  

 

 

Figura 12 - Propaganda da Esso Standard do Brasil enaltecendo a pulverização 
aérea de BHC no norte pioneiro. 
Fonte: Jornal O dia, 10 de março de 1954. 

 

Os anos 1950 continuaram com o uso intensivo de inseticidas 

organoclorados. Já no início da década, em 1950, com a presença de diretores 

do Serviço Nacional de Malária e da Fundação Rockefeller, foi inaugurada, a 

Fábrica de Inseticidas em Duque de Caxias, operando até 1955 (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2002).  

Durante os anos de 1954 a 1960, foi intenso também o processo de 

registro de novos produtos junto ao Ministério da Agricultura. Os números 

divulgados pelo Serviço de Defesa Sanitária Vegetal davam conta de que 2.045 

produtos haviam sido registrados no período (FILHO, 2002, p.25). 

Até 1958 eram produzidos apenas os inseticidas BHC e Parathion, ano 

no qual foi iniciado a produção de DDT no país, inseticida que foi o mais 
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produzido até 1975. A produção de fungicidas só foi iniciado em 1967 e de 

herbicidas só em 1973 (FOLHA DE SÃO PAULO, 1975). 

Houve um aumento do consumo dos agrotóxicos no país a partir da 

década de 1960, representando entre 1964 a 1974, um crescimento médio anual 

da ordem de 20% (13% para inseticidas, 29% fungicidas e 45% herbicidas). 

Apenas neste período, a produção interna de inseticidas (BHC, DDT, Parathion 

- Etil e Metílico, Maneb, Oxicloreto de Cobre, Ziram, Thiram e Propanil) cresceu 

de 4 mil para 22 mil toneladas, um incremento médio anual de 19% (idem, 1975). 

As repercussões do uso intenso de organoclorados na natureza 

ganharam destaque internacional com a publicação de obras como a "A 

Primavera Silenciosa" de 1962, da bióloga americana Rachel Carson, que 

culminaram no seu banimento nos anos 1970 em vários países. Mesmo assim, 

o pico de produção global do DDT alcançou em 1970, 175 milhões de quilos 

fabricados (FREEDMAN,1995). 

Com o aumento do conhecimento das suas qualidades danosas ao meio 

ambiente como a alta dispersão, persistência e biomagnificação, uma parte dos 

países industrializados baniram o seu uso no início dos anos 1970. Embora 

tenha sido banido nos Estados Unidos em 1972, o país continuou a sua 

fabricação para a exportação de países menos desenvolvidos, com taxas de 26, 

21 e 12 milhões de quilos em 1974, 1975 e 1976 respectivamente. Somente em 

1977 houve uma redução drástica no volume (Idem, 2002). 

Em 1974, a produção nacional de agrotóxicos representava 22% do 

consumo aparente e limitada sobretudo quanto ao número de defensivos 

produzidos, sendo insuficientes para controlar a grande variedade de pragas na 

época. A importação aumentava gradativamente de 12,1 mil toneladas em 1964 

passou para 78,6 mil toneladas em 1974, um aumento de 550% (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 1975). 

 Em 1975, no governo do presidente Ernesto Geisel (1974-1979), a fim 

de estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e 

energia por meio do incentivo estatal à indústria, foi estabelecido o Programa 

Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA) dentro das diretrizes do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento, também chamado II PND (1975 -1979).  

Na década de 1980, encerrado o PNDA, a indústria de agrotóxicos 

reduziu sua capacidade de produção, principalmente devido à mudança de foco 
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do governo sobre a industrialização do setor, sendo que a sua volta à expansão 

industrial só iria acontecer a partir da década de 1990 (BELTRÃO, 2016).  

Enquanto no Paraná, nos primeiros anos dos anos 1980, o uso de 

agrotóxico causava muitos danos à saúde dos agricultores a ao meio ambiente. 

Em levantamento feito pela Secretaria da Agricultura do Paraná, em 1983, 

revelou que apenas entre o período de outubro de 1982 a janeiro 1983 foram 

contabilizados 26 mortos e 1.600 intoxicados por agrotóxicos. Os principais 

causadores foram principalmente os produtos Endrex 20 (Shell), Disyston 

(Bayer), Temik 10 (Union Carbide), Furadan (FMC), Tamaron (Bayer), 

Nuvacron400 (CibaGeigy) e Gramoxone (lCI) (SURGIK, 1983). 

 

5  PREOCUPAÇÃO COM OS IMPACTOS AMBIENTAIS ADVINDOS DO USO 

DE AGROTÓXICOS EM RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO PARANÁ 

E NO BRASIL 

 

Desde 1948, ano em que o Paraná inicia o uso sistemático de 

agrotóxicos como uma política pública, até meados dos anos 1980, não havia 

nenhum movimento legal para normatização sobre as relações de contaminação 

do uso de agrotóxicos e os recursos hídricos. O banimento dos organoclorados 

ganhava corpo internacionalmente, principalmente devido as suas 

características de persistência nos sistemas naturais e influenciaram os gestores 

da época a adotarem medidas mais restritivas no uso dos agrotóxicos. 

Práticas como o abastecimento e lavagem de pulverizadores em rios 

eram comuns no campo e causavam danos aos sistemas de abastecimento 

como ocorrido no rio Marumbi, em Jandaia do Sul em fevereiro de 1982, quando 

o agricultor Jair Barizon lavou recipientes de Tamaron, Nuvacron e Endrex-20 

(inseticidas organofosforados) no referido rio, causando a morte de peixes e a 

suspensão do fornecimento de água ao município de então 12 mil habitantes 

(Folha de São Paulo,1982). 

A proposta de uma normatização do uso de agrotóxicos e suas relações 

com a contaminação da água no Paraná iniciou-se no final dos anos 1970. A 

preocupação do legislador foi demonstrada nos artigos Art. 2º e Art. 5º do decreto 

estadual n.º 857 de 18 de julho de 1979, que dentre outras regulações 

considerava que: 
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Art. 2º - Fica proibida qualquer ação de agentes poluidores ou 

perturbadores, bem como o lançamento ou liberação de poluentes sobre o meio 

ambiente; 

Art. 5º - A Secretaria de Estado do Interior baixará normas de proteção 

ambiental, relativamente à poluição:  

II – Sonora, radioativa e pelo uso de defensivos. 

Cinco anos mais tarde, em 1984, o decreto estadual n.º 3.876, de 20 de 

setembro, aprovou o regulamento da lei estadual n° 7827/83 que “dispunha 

sobre a distribuição e comercialização no território do Estado do Paraná, de 

outros agrotóxicos e outros biocidas, que ficavam condicionados ao prévio 

cadastramento perante a Secretaria de Agricultura e Secretaria do Interior e 

adotava outras providências”. No texto da norma, havia a menção sobre a 

contaminação da água por agrotóxicos: 

Art. 16 - Compete à Secretaria de Estado do Interior: 

1. realizar a amostragem de ar, água e solo para determinação analítica 

de resíduos remanescentes e contaminantes de agrotóxicos e/ou biocidas e 

outros poluentes diversos. 

Dois meses antes do banimento dos organoclorados no país, a 

Secretaria de Estado do Interior do Estado do Paraná editou a resolução n.º 022 

de 05 de julho de 1985, que dizia respeito à proteção do meio ambiente e dos 

recursos hídricos relativas ao controle da poluição por agrotóxicos no território 

estadual. 

Esta norma trouxe regramentos importantes no manejo do uso de 

agrotóxicos tais como:  

- Os veículos que transportam produtos agrotóxicos, não podem 

estacionar nas proximidades de corpos d'água, habitações, escolas ou núcleos 

populacionais. Estacionar sempre em locais planos com boa visibilidade, que 

não ofereçam riscos de contaminação ambiental; 

- Nas áreas agricultáveis, deverão ser adotadas medidas específicas de 

controle contra erosão, de modo a diminuir a carreação de partículas do solo, 

onde se encontram absorvidos agrotóxicos, principalmente os organoclorados, 

para as coleções de água e áreas circunvizinhas; 

- Não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos e outros biocidas em 

áreas situadas a uma distância mínima de 500 metros adjacente a mananciais 
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de captação de água para abastecimento de populações, núcleos populacionais, 

escolas, habitações e locais de recreação, e, de 250 metros adjacentes a 

mananciais de água, moradias isoladas e agrupamento de animais e culturas 

susceptíveis a danos. 

- Será permitida, porém, a aplicação de agrotóxicos e biocidas nas 

lavouras, se efetuada por atomizadores ou canhões, numa distância mínima de 

250 metros, e, por aparelhos costais ou tratorizados de barra, numa distância 

mínima de 50 metros, nos mananciais de captação de água; 

- Em todos os casos as aplicações somente poderão ser feitas quando 

a direção do vento for tal que não leve resíduos de agrotóxicos e biocidas para 

os mananciais de captação de água; 

-  É proibido a captação de água, diretamente de cursos ou coleções de 

água, pelos aparelhos pulverizadores utilizados na aplicação de agrotóxicos e 

biocidas, ou por outros mecanismos que venham a causar contaminação das 

coleções d'água; 

- É proibido o despejo, nos cursos ou em outras coleções de água, dos 

excedentes das caldas e dos polvilháveis, assim como, a lavagem dos aparelhos 

de aplicação de agrotóxicos e biocidas ou das próprias embalagens, e o 

arremesso destas embalagens para as referidas coleções de água; 

- As caldas para tratamento fitossanitário, deverão ser preparadas em 

locais que possuam abastecedor de água, comunitário ou por propriedade 

individualizada, devidamente vistoriado pela Superintendência dos Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente - SUREHMA;  

-  É proibida a mistura de duas ou mais formulações para aplicação aérea 

ou terrestre, salvo que ambas estejam devidamente registradas e cadastradas 

perante os órgãos competentes, e que sejam compatíveis entre si e que não 

ocorra maior toxidade ao meio ambiente; 

- Todos os vasilhames e embalagens de agrotóxicos e/ou biocidas, 

encontrados nos rios e suas margens, como também em outros locais não 

adequados, sem estarem devidamente destruídos e enterrados, distantes no 

mínimo 100 metros de qualquer corpo d'água em solos argilosos e de 200 metros 

de distância no mínimo em solos arenosos, será responsabilidade do proprietário 

e/ou arrendatário da área em que forem os mesmos encontrados;  
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- No caso de lançamento culposo ou doloso de agrotóxicos e/ou biocidas 

de qualquer espécie nos rios, córregos ou reservatórios d'água, configurando 

crime contra a saúde pública, tal como previsto nos Artigos 270 e 271 do Código 

Penal, caberá à SUREHMA, sem prejuízo da aplicação de penalidades 

administrativas, comunicar o fato à autoridade policial competente para 

instauração de inquérito, apuração da infração e sua autoria. 

Assim, dois meses mais tarde, o Governo Federal bane o uso dos 

organoclorados em território nacional por meio da portaria n.º 329, de 02 de 

setembro de 1985. Considera, desta forma, a necessidade de resguardar a 

saúde humana e animal e o meio ambiente da ação de agrotóxicos 

comprovadamente de alta persistência e/ou periculosidade resolvendo:  

1º - Proibir, em todo território nacional, a comercialização, o uso e a 

distribuição dos produtos agrotóxicos organoclorados, destinados à 

agropecuária, dentre outros: Aldrin, Bhc, Canfenoclorado (Toxafeno), Ddt, 

Dodecacloro, Endrin, Heptacloro, Lindani, Endosulfan, Metoxicloro, Nonacloro, 

Pentaclorofenol, Dicofol e Clorobenzilato.  

Porém, a portaria n.º 329 não eliminou totalmente o uso desses 

compostos no país. Constituía uma exceção à proibição o uso de iscas 

formicidas organoclorados (Aldrin e Dodecacloro), desde que usadas em 

campanhas de saúde pública e na agricultura em caráter emergencial35. Foi 

apenas 24 anos mais tarde, em 2009, que uma medida mais rigorosa foi adotada 

para o DDT. A lei n.º 11.936 proibiu, meio século mais tarde do início do uso no 

Brasil, a fabricação, importação, exportação, manutenção em estoque, 

comercialização e o uso do DDT em todo o território nacional. 

Duas outras normas importantes no sentido de proteção do meio 

ambiente e consequente preocupação com os recursos hídricos foram a lei n.º 

7.802, de 11 de julho de 1989 (lei dos agrotóxicos) e sua regulamentação, o 

decreto n.º 4.074, de 4 de janeiro de 2002. Estas normas dispuseram sobre a 

pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 

transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 

utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

                                                 
35 Brasil- Portaria n.º 329, Ministério da Agricultura e Abastecimento: Brasília, 1985. 
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embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, e outras providências. 

Pode-se dizer que a lei dos agrotóxicos de 1989 e seu decreto 

regulamentador de 2002 colocaram o risco ambiental proporcionado pelo uso de 

agrotóxicos como uma nova preocupação do legislador, muito da qual 

influenciada pela Constituição Federal de 1988, § 1º, inciso V, do art. 225, que 

incumbe ao Poder Público:  

- Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 

o meio ambiente. 

 Mas a obrigatoriedade do monitoramento de agrotóxicos na água de 

consumo humano veio apenas a ocorrer com a portaria n.º 36, de 19 de janeiro 

de 1990.  A nova portaria incorporou os conceitos de controle e vigilância da 

qualidade da água que não eram citados na portaria n.º 56 de 197736 . Foram 

elencados uma lista de 20 ingredientes ativos a serem monitorados e com uma 

frequência mínima semestral de amostragem a serem efetuadas pelos serviços 

de abastecimento público de água, levando-se em consideração os valores 

máximos permissíveis das características químicas da água potável.  

Importante mencionar que a questão da potabilidade da água para 

consumo humano, tanto a normatização quanto a padronização, passaram a ser 

atribuição do Ministério da Saúde a partir do decreto federal n.º 79.367 de 09 de 

março de 1977. 

Os ingredientes ativos a serem monitorados eram basicamente o grupo 

de organoclorados da primeira geração, que há muitos anos tinham sido 

utilizados no país e banidos havia cinco anos pela portaria n.º 329, de 02 de 

setembro de 1985 (tabela 07).  

Tabela 07 - Ingredientes Ativos permitidos na qualidade da água pela portaria n.º 36, de 
19 de janeiro de 1990 

Ingrediente Ativo 
     

VMP(µg/L)  

Aldrin e Dieldrin 0,03 

Benzeno 10 

Benzo-a-pireno 0,01 

                                                 
36 Marco legal deste ano foi o Decreto no 79.367, de 9 de março de 1977 - dispõe sobre as normas 
e o padrão de potabilidade de água e dá outras providências. O art. 9º - O Ministério da Saúde, 
em articulação com outros órgãos e entidades estabelecerá, também, normas sanitárias sobre: 
        I - Proteção de mananciais. 
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Clordano (Total de Isômeros) 0,3 

DDT (p-p'DDT; o-p'DDT; p-  p"DDE; o-p"DDE) 1 

Endrin 0,2 

Heptacloro e Heptacloro epóxido 0,1 

Hexaclorobenzeno 0,01 

Lindano (Gama HCH) 3 

Metoxicloro 30 

Pentaclorofenol 10 

Tetracloreto de Carbono 3 

Tetracloroeteno 10 

Toxafeno 5,0 

Tricloroeteno 30 

Trihalometanos 100 

1,1 Dicloroeteno 0,3 

1,2 Dicloroetano 10 

2,4 D 100 

2,4,6 Triclorofenol 10  

 
* VMP - Valor Máximo Permitido 
FONTE: Ministério da Saúde, 1990 
 
 

Uma nova portaria foi editada 14 anos mais tarde, a portaria Ministério 

da Saúde no. 518, de 25 de março de 2004. A normativa chegou com um atraso 

na sua revisão de quase uma década, contrariando o texto da portaria n.º 36, de 

19 de janeiro de 1990, que previa que “o Ministério da Saúde promoverá a 

revisão das normas e de padrão aprovados por esta Portaria, a cada cinco anos 

ou, a qualquer tempo, mediante solicitação justificada dos órgãos de saúde ou 

de instituições de pesquisa de reconhecida confiabilidade” (BRASIL, 1990).  

Os 22 agrotóxicos contemplados nesta legislação nacional foram 

aqueles considerados mais relevantes, sobretudo em termos da intensidade de 

uso no país na época da revisão da Portaria n.º 36/1990, incluindo um grupo 

novo de herbicidas de intenso uso como Glifosato, Trifluralina, Atrazina, 

Propanina, Molinato, Alaclor, Bentazona, Propanil e Pendimetalina. 

Além das novos princípios ativos, mantiveram-se o Aldrin, Dieldrin, DDT, 

Endrin, Heptacloro e Hexaclorobenzeno, que figuravam entre os 12 Poluentes 

Orgânicos Persistentes (POP) elencados pela Convenção de Estocolmo, em 

2001, para proibição de produção e uso em função dos danos à saúde, 

evidenciados pela comunidade científica internacional (PNUMA, 2010). 

A portaria também apresenta a necessidade da elaboração e aprovação 

dos Planos de Amostragem: 

Art. 18. Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema 

ou solução alternativa de abastecimento de água devem elaborar e aprovar, 
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junto à autoridade de saúde pública, o plano de amostragem de cada sistema, 

respeitando os planos mínimos de amostragem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004). 

Em 2010, com o sistema informatizado Siagro – Sistema de 

Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos do Estado do Paraná, houve 

um marco importante no sentido da possibilidade da análise de um grande 

número de dados de uso e comercialização de agrotóxicos no território 

paranaense. 

O Siagro – Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de 

Agrotóxicos do Estado do Paraná é uma ferramenta informatizada cujos 

profissionais que emitem receituários agronômicos e empresas que 

comercializam agrotóxicos, cumprem os deveres de encaminhar informações 

sobre o comércio e uso, conforme exigência da legislação paranaense. 

Anteriormente à implementação do Siagro, esta obrigatoriedade era 

cumprida mediante o envio das cópias físicas para os órgãos fiscalizadores, o 

que gerava acúmulo de papel e burocracia para os usuários. Com a mudança 

para o sistema eletrônico, esta informação é enviada para um banco de dados, 

possibilitando análises mais rápidas sobre a espacialização do uso e 

comercialização de agrotóxicos no território paranaense (Adapar, 2015). 

A normatização deste processo se deu com o decreto 6107 de 19 de 

janeiro de 2010, que alterou disposições do Regulamento anexo ao Decreto n.º 

3.876, de 1984, o qual dispunha sobre a distribuição e o comércio de agrotóxicos.  

Em 2011, houve uma nova atualização sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade do Ministério da Saúde por meio da portaria n.º 2.914, de 

12 de dezembro de 2011. Além da atualização de alguns princípios ativos (tabela 

08), a referida portaria traz à lume a consideração de uma avaliação 

agroambiental ao plano de amostragem de agrotóxicos, sugerindo a análise dos 

usos da bacia hidrográfica, conforme o Art. 41, § 5º:   

§ 5º O plano de amostragem para os parâmetros de agrotóxicos deverá 

considerar a avaliação dos seus usos na bacia hidrográfica do manancial de 

contribuição, bem como a sazonalidade das culturas.  
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Tabela 08 - Ingredientes Ativos permitidos na qualidade da água pela portaria n.º 2.914, 
de 12 de dezembro de 2011 
 

Princípio Ativo      VMP*(µg/L) 

2,4 D + 2,4,5 T 30 

Alaclor 20 

Aldicarbe + Aldicarbesulfona 

+Aldicarbesulfóxido 

10 

Aldrin + Dieldrin   0,03 

Atrazina 2 

Carbendazim + benomil 120 

Carbofurano 7 

Clordano 0,2 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon 30 

DDT+DDD+DDE 1 

Diuron 90 

Endossulfan (α β e sais) (3) 20 

Endrin 0,6 

Glifosato + AMPA 500 

Lindano (gama HCH) (4) 2 

Mancozebe 180 

Metamidofós 12 

Metolacloro 10 

Molinato 6 

Parationa Metílica 9 

Pendimentalina 20 

Permetrina 20 

Profenofós 60 

Simazina 2 

Tebuconazol 180 

Terbufós 1,2 

Trifluralina 20 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2011. 

*VMP - Valor Máximo Permitido 

 

Com o banimento do BHC pela portaria n.º 329, de 02 de setembro de 

1985, muitos produtores rurais do Paraná ficaram com receio de multas e 

fiscalizações sobre os estoques remanescentes nas propriedades rurais. Este 

temor, resultou no enterrio dos agrotóxicos proibidos e no consequente 

abandono em tulhas.  

No sentido de se evitar possíveis contaminações aos recursos hídricos 

e outras formas de contaminação, o Governo do Estado do Paraná, por meio da 

lei n.o 17.476 de 2 de janeiro de 2013, institui o período para que as pessoas 

físicas e jurídicas que tenham sob a sua guarda o BHC (Hexaclorobenzeno) ou 

qualquer outro agrotóxico proibido por lei apresentem, junto aos escritórios que 

menciona, declaração contendo os dados que os especifica. Desta forma, mais 



49 

 

de 1,2 milhão de quilos de agrotóxicos proibidos estavam armazenados em mais 

de 2 mil propriedades rurais do Paraná, foram coletados e destruídos (GAZETA 

DO POVO, 2013). 
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Figura 13 - Linha do Tempo do Uso de Agrotóxicos no Paraná e no Brasil (1930-1990). 
Fonte: o autor, 2017. 
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 6  PERFIL ATUAL DE CONSUMO DE AGROTÓXICOS NO ESTADO DO 

PARANÁ 

 

Historicamente, o Paraná tem a sua economia baseada no setor 

agropecuário respondendo em 2015 por 10,5% do PIB do Paraná. Se 

considerado o agronegócio, que inclui a industrialização da produção, a 

participação chega a 30%. O agronegócio respondeu por 78% das 

exportações paranaenses em 2015. A participação é a maior desde o início 

da série histórica, em 2000, segundo dados do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio (AEN - Agência de Notícias do 

Paraná, 2017).  

Neste cenário, a soja teve a maior participação entre os principais 

produtos rurais com 36% (figura 14) e Valor Bruto de Produção (VBP) com cerca 

de R$ 19 bilhões (SEAB/DERAL, 2017) em 2016. 

Como consequência, liderou o consumo de agrotóxicos destinados a 

esta cultura (figura 16), representando nos anos de 2015 e 2016, cerca de 55 % 

do consumo do total de agrotóxicos no estado (Siagro/Adapar - Agência de 

Defesa Agropecuária do Paraná, 2017). 

  

Figura 14 - Valor da produção rural dos principais produtos em percentual em 2016. 
Fonte: SEAB/DERAL, 2017  
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Além disso, coube à cultura da soja em 2016 uma área de cerca de 5,24 

milhões de hectares de um total de 17,3 milhões de hectares de terras 

agricultáveis (figura 15), entorno de 30% da área total, demonstrando a primazia 

da cultura no cenário agrícola e suas repercussões no consumo de agrotóxico, 

(SEAB/DERAL,2017b).  

 

 

Figura 15 - Evolução da Área de Soja - Safra 2007/08 a 2016/17 (milhões de ha). 
Fonte: Deral/Seab, adaptado pelo autor.    

 

Em 2017, o Paraná superou em 4% a produtividade de soja dos Estados 

Unidos, maior produtor do planeta. Os paranaenses produziram 3,6 toneladas 

do grão por hectare, enquanto os americanos atingiram 3,5 ton/hectare. O 

volume médio paranaense também é 11% superior à média brasileira, que 

alcança 3,2 ton/hectare (AEN - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO PARANÁ, 2017b). 

Verifica-se também na análise de demanda de agrotóxicos que apenas o 

trinômio soja-milho-trilho consumiu em média 83% de todo agrotóxico utilizado 

no estado do Paraná nos anos de 2015 e 2016 (Siagro/Adapar – Agência de 

Defesa Agropecuária do Paraná, 2017). 
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Figura 16 - Consumo de agrotóxico por cultura para os anos de 2015 e 2016 no estado do 
Paraná. 
Fonte: Siagro/Adapar - Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, 2017. 
 

Com relação as classes de uso, os herbicidas estão com a maior 

participação no estado com 54,65%, inseticidas em segundo lugar com 14,62% 

e fungicidas 14,53% na terceira posição para o ano de 2015. Para os anos de 

2016, os herbicidas ficaram com 57,37%, inseticidas 13,53% e fungicidas 

10,54% (figura 17). 
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Figura 17 - Consumo de agrotóxico por cultura para os anos de 2015 e 2016 no estado do 
Paraná.  
Fonte: Siagro/Adapar - Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (2017). 
 

Outra informação importante sobre o perfil do consumo de agrotóxicos 

no estado é o número de ingredientes ativos e de marcas comerciais registrados 

e autorizados para a comercialização e uso no estado do Paraná. Uma consulta 

cadastral em outubro de 2017, verificou-se que são 453 ingredientes ativos e 
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1217 marcas comerciais no total (Adapar - Agência de Defesa Agropecuária do 

Paraná, 2017). 

Ressalta-se que a atualmente a portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro 

de 2011, compreende 27 princípios a serem investigados, sendo que 8 já estão 

proibidos a sua comercialização há mais de 30 anos e, considerando seus 

tempos de meia vida, é provável que estes não sejam mais encontrados fora do 

VMP - Valor Máximo Permitido nos sistemas naturais. 

Por fim, analisando-se a evolução do perfil do consumo agrotóxicos 

receitados no estado do Paraná, para os anos de 2015 a 2017, percebe-se uma 

redução no consumo da ordem de 23%. Mesmo o estado do Paraná 

representando um player importante no consumo de agrotóxicos nacional, 

percebe-se uma tendência de queda nos últimos três anos e consequente 

redução da pressão nos sistemas naturais (figura 18). 

 

 
 
Figura 18 - Gráfico comparativo de consumo agrotóxicos receitados no estado do 
Paraná para os anos de 2015, 2016 e 2017 
Fonte: O autor, adaptado de Siagro/Adapar, 2017. 
 

7 O SISTEMA SIAGRO – HISTÓRICO, CONCEITO E EVOLUÇÃO  

 

7.1 Conceito 

 

O Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos do 

Estado do Paraná (Siagro) é um banco de dados on-line (WEB) para emissão e 

armazenamento de todas as operações relativas a vendas de agrotóxicos 
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(figuras 19 e 20). Trata-se de uma ferramenta informatizada, na qual 

profissionais que emitem receituários agronômicos e empresas que 

comercializam agrotóxicos cumprem os deveres de encaminhar as informações 

sobre o comércio e uso, conforme a exigência da legislação paranaense37. 

Anualmente, segundo dados da Adapar de 2017, são emitidas 

aproximadamente 4 milhões de receitas agronômicas38 anualmente originárias 

de 85.000 consumidores de agrotóxicos no estado do Paraná. Este consumo 

ocorre em universo de 350.000 propriedades rurais e 950.000 produtores 

cadastrados na Secretaria de Estado da Fazenda, que por sua vez ocupam uma 

área agrícola de aproximadamente 10.000.000 hectares. Destes, 6,86 milhões 

de hectares na safra 2013/14 com plantio de Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM), o segundo no ranking nacional perdendo para o Mato 

Grosso com 11 milhões de hectares.  

Com as informações extraídas do Siagro, o Paraná concluiu que em 

2015 e 2016 foram consumidos 102.032.681,70 e 90.600.137,99 milhões de 

litros de agrotóxicos em seu território respectivamente, uma redução de 12,6 % 

sobre 2015. 

7.1.2 Histórico 

 

O Paraná foi o primeiro estado brasileiro a constituir uma lei própria, a 

Lei n°7.827/83 para a comercialização de agrotóxicos que, além de tornar 

obrigatória a anuência da Secretaria de Estado da Agricultura, do órgão estadual 

ambiental e da Secretaria de Saúde, instituiu a obrigatoriedade do receituário 

agronômico.  

Anteriormente à implementação do atual sistema informatizado Siagro, 

esta obrigatoriedade era cumprida mediante o envio das cópias físicas de vendas 

de agrotóxicos e respectivos receituários para os órgãos fiscalizadores, o que 

gerava acúmulo de papel e burocracia para os usuários.  

Com a mudança para o sistema eletrônico Siagro, o envio desta 

informação tornou-se mais rápida, assim como a sua administração operada em 

um banco de dados informatizado. 

                                                 
37 Decreto Estadual n.º 6.107 de 19 de janeiro de 2010. 
38 Em 2015 e 2016 foram emitidas 4.260.368 e 4.049.095 receitas agronômicas respectivamente 
(Siagro/Adapar, 2017). 
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7.1.3 Embasamento Legal 

 

A obrigatoriedade deste processo de envio ao Siagro foi regulada por 

meio do Decreto Estadual n.º 6.107 de 19 de janeiro de 2010, publicado no Diário 

Oficial n.º 8143 de 19/01/2010, que rege, no seu art. 2 que o envio das 

informações para o Siagro deve ser semanal. Portanto atrasos no envio poderão 

ser passíveis de processo administrativo e multa. 

 

7.1.4 Cadastro de Usuários do Siagro 

 

Existem diferentes perfis de usuários no Siagro, sendo que os níveis de 

acesso são diferenciados, sendo eles: Administrador, Fiscal Adapar, Fiscal 

CREA, Profissional de Agronomia, Comerciante, e Tecnologia de Informação 

(TI).  

Em suma, com o sistema Siagro: 

 

• Só poderão ser emitidas receitas agronômicas por profissionais 

habilitados pelo CREA-PR; 

• Só poderão comercializar e/ou prestar serviços empresas 

cadastradas na Adapar;  

• Só poderão ser recomendados agrotóxicos autorizados pela 

Adapar; 

• As informações referentes às receitas, comércio e profissionais 

estarão disponíveis aos fiscais. 
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Figura 19 - Sistema On-line Siagro (tela de venda por comerciante). 
Fonte: Tela de exemplo do sistema on-line Siagro (Adapar), mostrando dados de uma 
venda de um comerciante de agrotóxicos, contendo informações como dados 
empresariais, número do receituário agronômico, cultura, praga, agrotóxico e quantidade 
vendida, 2015. 
 

 
 
Figura 20 - Sistema On-Line Siagro (tela de vendas por município) 
Fonte: Tela do Siagro, mostrando um relatório de vendas de agrotóxicos por município, 
no caso de Assaí-PR, em um intervalo de 01/12/2015 a 06/12/2015, gerando 627 vendas, 
2015. 
 

Percebe-se, neste sentido, que o estado do Paraná sendo precursor no 

controle de venda e uso de agrotóxicos por meio do Siagro, tem a possibilidade 

de gerar indicadores fiáveis no que tange ao impacto das externalidades 

negativas do uso de agrotóxicos nos sistemas naturais. 
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Muito embora o escopo inicial do projeto Siagro, tenha como objeto a 

utilização da informação para fins fiscalizatórios, pode-se ampliar o seu alcance 

para outras formas de monitoramento, inclusive o ambiental. 

 

8  REFLEXÕES SOBRE A DIVERSIDADE DE CÁLCULO DO CONSUMO DE 

AGROTÓXICOS NO MUNDO 

 

 

Uma questão que emerge no contexto deste trabalho e que deve ser 

tratada como reflexão, é saber quando, por que e como são coletados e 

calculados mundialmente os dados de consumo de agrotóxico e produzidos os 

seus respectivos indicadores.  

Em uma pesquisa mais cuidadosa, tivemos a oportunidade de revisar as 

fontes mais utilizadas para indicadores de consumo de agrotóxico, afim de 

entender e interpretar melhor os indicadores utilizados pelos órgãos oficiais do 

Brasil e do mundo. 

A falta de informações de alguns países com relação ao controle da 

venda e uso de agrotóxicos, assim como a forma diferenciada de como são 

produzidos os seus indicadores, nos revela que não há possibilidade de produzir 

qualquer ranking de consumo de agrotóxicos digno de confiança e comparação 

nos últimos cinco anos (2012 a 2017). 

Atualmente, a FAO, por meio do portal FAOSTAT, é o órgão 

internacional competente para a análise comparativa estatística de indicadores-

chave relacionados à agricultura e à segurança alimentar, cuja a comunidade 

internacional, os governos, o setor privado e a sociedade civil podem usar para 

avaliar as tendências atuais e priorizar suas ações. O serviço FAOSTAT oferece 

acesso gratuito aos dados de alimentos e agricultura para mais de 245 países e 

territórios e cobre todos os agrupamentos regionais da FAO desde 1961 ao ano 

mais recente disponível (FAOSTAT, 2017). 

Em se tratando do impacto dos agrotóxicos nos sistemas naturais, a 

medida mais utilizada pelos países, inclusive a Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO), é a quantidade de quilos ou litros, seja de 

produto formulado ou de ingrediente ativo, por hectare de área agricultável. Muito 

embora a própria Divisão de Estatística da FAO utilize para a produção de seu 
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mapa global de “Pesticidas por hectare de terra arável - Kg/ha, 2007 a 2012” 

(figura 21) uma mistura de dados que compreende, inclusive, a venda e 

importação de agrotóxicos, os quais não implicam obrigatoriamente em uso dos 

mesmos no período avaliado, conforme indica no seu último Anuário Estatístico 

da FAO - Alimentação e Agricultura Mundiais de 2015, 

 

Figures are expressed in metric tons of active ingredientes. However, 
due to some country reporting practices, the data may be reported by: 
use in formulated product; sales; distribution or imports for use in the 

agricultural sector. Source: FAO, Statistics Division Owner: FAO39 

(FAO, 2015, pg.229). 

 
 

 

Figura 21 - Pesticidas por hectare de terra arável - Kg/ha, 2007 a 2012. 
Fonte: FAO Statistical Pocketbook 2015. 
 

 

Desta forma, podemos depreender que a falta de consenso internacional 

na base de dados para modelar os indicadores, não nos permite inferir uma 

comparação conclusiva e atual sobre o consumo de agrotóxicos entre os 

países40. 

                                                 
39 Os gráficos foram expressos em toneladas métricas de ingredientes ativos. No entanto, devido 

a algumas práticas de relatórios de alguns países, os dados podem ser relatados por: uso em 
produto formulado; vendas; distribuição ou Importações para uso no setor agrícola. Fonte: FAO, 
Divisão de Estatística. 
40 Como exemplo da diversidade de levantamentos, países como Argélia, Bahamas, Bangladesh, 
Butão, Chipre, Fiji, Jamaica, Maurício, México, Montenegro, Territórios Ocupados da Palestina, 
Panamá, República da Coreia, Sérvia e Montenegro, Eslováquia, República Árabe da Síria, 
Trinidad e Tobago expressam seus dados em produtos formulados (FAOSTAT, 2017). Ou seja, 
não são baseados no consumo de ingredientes ativos. 
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Além disso, destaca-se, também, a ausência de dados de grandes 

potências agrícolas como Rússia e Estados Unidos, cujo último envio de 

consumo de agrotóxicos à FAO foi em 2012 por meio do relatório baseado no 

questionário sobre uso de pesticidas e de Terra41 de cada país (FAO, 2017). 

Outros países importantes no cenário exportador de alimentos como Austrália e 

Indonésia (WTO, 2016), por exemplo, também não tem informado as suas 

estatísticas de consumo de agrotóxicos. 

Portanto, diante da falta de uma parametrização da modelagem de 

indicadores mundiais sobre consumo de agrotóxicos e da desatualização de 

dados, infere-se ser precipitado estabelecer comparações sobre o consumo de 

agrotóxicos.  

8.1 Brasil como maior do consumidor do mundo de agrotóxicos desde 

2008 - distorções sobre fontes e indicadores 

 

É diante deste cenário complexo do levantamento de dados mundiais de 

consumo de agrotóxicos, que surge a informação controversa que o Brasil é o 

maior consumidor de agrotóxicos do mundo a partir de 2008, divulgado em 

publicações editadas por órgãos oficiais brasileiros que foram replicadas em 

diversos meios de comunicação. 

Um caso concreto foi a divulgação pelo Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), que é o órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e 

coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no 

Brasil, declarando em 06 de abril de 2015, na nota “Posicionamento do Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva acerca dos agrotóxicos” que,  

 

Assim, já em 2009, alcançamos a indesejável posição de maior 
consumidor mundial de agrotóxicos, ultrapassando a marca de 
1 milhão de toneladas, o que equivale a um consumo médio de 
5,2 Kg de veneno agrícola por habitante (INCA, 2015).  
 

Esta informação assinalada na nota do INCA foi referenciada no estudo 

de 2011 da engenheira agrônoma Flavia Londres, na obra “Agrotóxicos no Brasil 

                                                 
41 Trata-se de um documento de referência internacional padrão para criar perfis de países 
comparáveis e de ranking de acordo com o desenvolvimento estatístico de cada país. 
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- um guia para ação em defesa da vida”, na qual a autora revela na página 19, 

que foram utilizados “Os dados são do próprio SINDAG42, o sindicato das 

indústrias de veneno” (LONDRES, 2011). Além disso, na obra supracitada, não 

há nenhuma estatística mundial comparativa, que leve à conclusão desta 

posição desprivilegiada do Brasil. Mesmo assim, esta obra se tornou a fonte mais 

utilizada e repetida por diversos órgãos oficiais e mídia em geral, sacramentando 

a informação como uma fonte fiável43. Muito embora, não demonstre o volume 

de consumo de outros países, esta informação foi simplesmente aceita como 

verdade.  

Outra observação digna de nota, é que o indicador acima utilizado 

“Kg/habitante de agrotóxico” é uma mensuração simplista do consumo de 

agrotóxico dividindo-se a população nacional pela venda de agrotóxicos no país. 

Além de ser agronomicamente reprovável, já que as formas de utilização e 

manejo de agrotóxico são diversas e nem todas são absorvidas na produção de 

alimentos, este indicador induz a população leiga a imaginar que ingere, de fato, 

esta quantidade anualmente.  

Por mais que seja uma espécie de indicador válido matematicamente, 

carrega em si muito mais exagero do que uma verdade científica, podendo-se 

até ser considerado como uma desonestidade na manipulação de dados. Ou 

seja, na hipótese de mantivermos o consumo de agrotóxicos no país em 2017 e 

considerando o aumento de população neste ano, segundo os dados do IBGE, 

o indicador de consumo/habitante teria diminuído por volta de 4,8 litros/habitante, 

mesmo que o impacto do agrotóxico nos sistemas naturais e na saúde humana 

se mantivesse o mesmo. 

Neste sentido, parece ser claro que a melhor forma de quantificarmos o 

impacto do uso dos agrotóxicos, seja na saúde da população ou nos sistemas 

naturais, como sendo “a quantidade de quilos ou litros, seja de produto formulado 

ou de ingrediente ativo, por hectare de área cultivável (cropland, termo utilizado 

pela FAO no qual engloba as culturas temporárias, pastagens e culturas 

permanentes, exceto silvicultura). 

                                                 
42 O SINDAG era a antiga sigla do atual SINDIVEG – Sindicato Nacional da Indústria de Produtos 
para Defesa Vegetal. 
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Com relação a posição do Brasil no consumo de agrotóxicos, recorremos 

à FAO por meio do seu serviço de estatística, o FAOSTAT. Podemos observar 

que para o ano de 2009, em contraposição a que sugerem as publicações oficiais 

brasileiras, apenas a China continental, desprezando-se ainda os dados de 

consumo das duas Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau e 

da Província de Taiwan, teve um consumo de ingredientes ativos de agrotóxicos 

de 5,09 vezes o consumo brasileiro. Trata-se de um consumo absoluto, não 

levando em conta a área de terra agricultável44, considerando-se ainda que a 

área agricultável da China é 1,8 vezes maior que a do Brasil (WORLD BANK, 

2017). 

Assim, podemos verificar nos gráficos de consumo de agrotóxicos 

produzidos pela FAO, por meio da FAOSTAT para o ano de 2009 (ano que foi 

divulgado oficialmente no Brasil como sendo o da conquista do primeiro lugar 

mundial), os seguintes consumos para China, Estados Unidos e Brasil (figuras 

22, 23, 24 e 25), colocando o Brasil em terceiro lugar no uso mundial de 

agrotóxicos.  

 

Figura 22 - Uso de toneladas de ingredientes ativos em 2009 em área de terras 
cultiváveis na China Continental demonstrados na série temporal de 1990 a 2015. 
Fonte: FAO, 201 

 

                                                 
44 O banco de dados de Uso de Pesticidas inclui dados sobre o uso de grandes grupos de 
Inseticidas, Herbicidas, Fungicidas, Reguladores de Crescimento de Plantas e de famílias 
químicas relevantes. Os dados relatam as quantidades (em toneladas de ingredientes ativos) de 
pesticidas utilizados ou vendidos para o setor agrícola para culturas e sementes. As informações 
sobre as quantidades aplicadas em culturas individuais não estão disponíveis (FAO, 2017).  
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Figura 23 - Uso de toneladas de ingredientes ativos em 2009 em área de terras 
cultiváveis nos Estados Unidos demonstrados na série temporal de 1990 a 2015. 
Fonte: FAO, 2017.  
 

 
 

Figura 24 - Uso de toneladas de ingredientes ativos em 2009 em área de terras 
cultiváveis no Brasil demonstrados na série temporal de 1990 a 2014.  
Fonte: FAO, 2017  
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Figura 25 - Evolução do uso de toneladas de ingredientes ativos entre China Continental, 
Estados Unidos e Brasil demonstrados na série temporal de 1990 a 2014. 
Fonte: FAO; Our World in Data, 2017. 
 

Conclui-se, desta forma, que há uma inconsistência no que tange aos 

corretos indicadores que expressem o mais próximo da realidade os impactos 

do uso dos agrotóxicos nos territórios dos países. 

Além disso, verificou-se que há uma repetição de fontes não oficiais 

sobre o consumo de agrotóxicos no Brasil em publicações oficiais. Estas 

informações têm sido amplamente repetidas sem o devido cuidado que o tema 

merece, pois levam a uma distorção e desinformação sobre o real impacto do 

consumo de agrotóxicos, seja na natureza, seja na segurança alimentar dos 

brasileiros. 

Já que não há como dissociar a atual dinâmica da agricultura brasileira 

com o uso dos agroquímicos em geral, a única saída para que este processo 

seja menos impactante na saúde humana e no meio ambiente é a 

democratização da informação, a educação e a fiscalização do poder público. 

O pioneirismo paranaense do sistema Siagro é um grande avanço neste 

sentido. Interpretar os seus dados na tradução de um índice agroambiental pode 
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ser uma importante contribuição científica, social e ambiental, já que são dados 

restritos a um público e não estão à disposição da sociedade em geral. 

Como consequência da criação do IAA, será possível identificar as áreas 

produtoras de alimentos que estão sob forte pressão dos agrotóxicos, assim 

como a atenção a zonas de preservação de mananciais, zonas de 

amortecimento de unidades de conservação, gerando desta forma, informações 

mais próximas da realidade local para subsidiar as políticas de gestão agrícola, 

ambiental e alimentar do estado. 

Acredita-se que os resultados provindos deste estudo suscitem a 

discussão do comércio e uso responsável dos agrotóxicos no estado do Paraná, 

na medida em que ele insere novas formas de obter informações, assim como a 

publicação das mesmas. 

 

9 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

9.1 Metodologia de Cálculo do Índice Agroambiental de Uso de 

Agrotóxicos – IAA 

 

Para se obter o IAA, foram adotadas duas etapas de trabalho. A etapa 

de cálculos e a etapa de produção cartográfica cujos mapas temáticos 

expressam graficamente os dados levantados e organizados da primeira etapa. 

 

9.2 Etapa de Cálculos  

 

A etapa de cálculos basicamente foi composta por as seguintes fases: 

 

1. Levantamento e seleção de dados primários na base de dados do 

Siagro; 

2. Preparação de fórmulas e planilhas destinadas à extração dos 

dados; 

3. Utilização de planilhas destinadas à produção cartográfica; 

4. Elaboração e cálculo dos indicadores e do IAA. 
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5. Análise prévia dos resultados. 

9.3 Etapa da Produção Cartográfica 

 

Os mapas temáticos foram elaborados com a utilização de técnicas que 

objetivam a melhor visualização e comunicação, distinguindo-se essencialmente 

dos topográficos, por representarem fenômenos de qualquer natureza, 

geograficamente distribuídos sobre a superfície terrestre.  

Estes mapas, representados por cores, são chamados de coropléticos. 

São mapas elaborados com dados quantitativos e apresentam sua legenda 

ordenada em classes conforme as regras próprias de utilização da variável, por 

meio de tonalidades de cores, ou ainda, por uma sequência ordenada de cores. 

A elaboração dos mapas temáticos percorreu as seguintes etapas:  

 

1. Coleta de dados; 

2. Análise, interpretação e representação das informações sobre 

o mapa da bacia hidrográfica; 

3. Geração dos mapas utilizando-se do software livre QGIS 

multiplataforma de sistema de georreferenciamento (GIS). 

9.4 ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DO INDICADOR 

 

Para se obter o Índice Agroambiental de Uso de Agrotóxicos – IAA, serão 

demonstrados os cálculos abaixo relativos ao ano de 2015. A mesma 

metodologia de cálculos foi adotada para o ano de 2016, desta forma se entende 

desnecessário a repetição dos cálculos no corpo do texto para a obtenção do 

IAA de 2016, limitando-se a apresentação dos resultados finais dispostos nas 

tabelas e seus respectivos mapas (tabelas 19 e 20 – Tabulação dos Indicadores 

e do Índice Agroambiental de Uso de Agrotóxicos – IAA e figuras 41 e 42 – Mapas 

de risco segundo o Índice Agroambiental de Uso de Agrotóxicos).  A 

pormenorização dos cálculos relativos ao ano de 2016 estarão anexados no 

Apêndice deste trabalho. 
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9.4.1 Indicador I1 

 

Uma das questões a ser levantada, a partir do estudo de consumo de 

agrotóxicos, é identificar a que se destina o indicador. Atualmente, o conjunto de 

dados à disposição no estado do Paraná pelo sistema Siagro possui algumas 

limitações, mais especificamente, àquelas relacionadas ao impacto de consumo 

a uma dada área geográfica específica ou microbacia hidrográfica. 

Se o objetivo é de se obter um indicador de impacto geral sobre o 

território, deve-se levar em consideração o total de quilos/litros sobre a área de 

uso, esta informação, entre outros dados sobre a aplicação do agrotóxico, pode 

ser encontrada no receituário agronômico e que é previsto no Decreto Federal 

n.º 4.074/02, em seu artigo 6645. É importante salientar este fato, já que a maioria 

dos indicadores de consumo de agrotóxicos utilizam informações de vendas, e 

não de uso. 

Atualmente no estado do Paraná, quando se trata da interpretação 

consumo de agrotóxicos, estamos falando de consumo de um determinado 

município como um todo (consumo absoluto) em toda a sua área de extensão, 

não havendo a possibilidade de se particularizar geograficamente este impacto. 

Esta dificuldade nos impõe, obviamente, uma aproximação.  

Um determinado município pode ter o seu uso do solo diversificado, 

entre lavouras permanentes, temporárias, florestas cultivadas, pastagens e 

campos naturais e florestas nativas. Assim, destarte, o impacto do uso de 

agrotóxicos não considera esta particularidade, mas sim uma estimativa média 

em relação a área passível de ser utilizada agrotóxicos. Neste sentido, dentro de 

um mesmo município haverá zonas de maior ou menor impacto de agrotóxicos, 

dependendo do uso do solo. 

Mesmo não sendo obrigatória a inclusão das coordenadas geográficas 

no receituário agronômico preconizado pelo Decreto Federal n.º 4.074/02, a 

simples obrigatoriedade da mesma poderia proporcionar a geração de buffers, 

também chamados de áreas ou zonas de influência, aproximando-se de uma 

realidade maior sobre a pressão de agrotóxicos sobre um determinado território. 

                                                 
45 Art. 66. A receita, específica para cada cultura ou problema, deverá conter, necessariamente: 
IV – Recomendação técnica com as seguintes informações: 
b – cultura e áreas onde serão aplicados. 
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Como consequência desta maior precisão, haveria uma possibilidade de 

aplicação em projetos de geoprocessamento, inclusive para modelagem de 

indicadores agroambientais, como por exemplo, na delimitação de zonas de 

maior impacto de agrotóxico em uma área descrita por um polígono ou raio de 

interesse, que poderia resultar com uma informação mais precisa de quilos/litros 

de agrotóxico em uma área específica, como o potencial de contaminação de um 

manancial, processos de certificação orgânica de propriedades rurais, transição 

agroecológica, entre outros. 

Mas atualmente, do ponto de vista da análise de um grande conjunto de 

dados, esta informação não pode ser extraída do Business Intelligence (BI)46 da 

Adapar, pois ainda não foi tratada dentro do sistema.  

 

Consumo de agrotóxicos delimitado pela bacia hidrográfica 

 

Para uma maior aproximação sobre o consumo de agrotóxicos de uma 

bacia hidrográfica, este trabalho considerou o recorte geográfico, neste caso é o 

território delimitado pela bacia hidrográfica, possibilitando uma maior 

aproximação dos impactos dos agrotóxicos aos recursos hídricos. Além disso, 

para se chegar ao indicador 1 proposto, será considerado para todos os 

cálculos a quantidade de Agrotóxicos Receitados Total - Kg/L/ha/Ano (ART). 

Pode-se verificar na figura 26 uma representação de parte da bacia do 

rio Tibagi. No sentido de ilustrar a situação acima descrita, percebe-se que 

existem municípios que estão com a sua área totalmente dentro da Bacia 

Hidrográfica do Tibagi - BHT (Jataizinho, Assaí, Santa Cecília do Pavão, por 

exemplo) e outros em que o divisor de águas da BHT, divide as áreas de diversos 

municípios e em diferentes proporções, a exemplo de Rolândia, Arapongas, 

Califórnia, entre outros.  

                                                 
46 O Business Intelligence é entendido como a transformação dos dados brutos em informação 
e, depois, em conhecimento. É um contínuo que facilita a extração da informação útil a partir dos 
dados empresariais e, por isso mesmo, é um componente-chave dos sistemas de gestão do 
conhecimento (PRIMAK, 2008). 
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Figura 26 - Mapa ilustrativo do recorte geográfico e da carga de consumo de agrotóxicos 
delimitada pela bacia hidrográfica. 
Fonte: O autor, 2017 

 

Mesmo sendo uma aproximação, não se pode considerar toda a carga 

de agrotóxico receitada em uma área municipal para se criar o impacto em uma 

determinada bacia. No estudo, consideramos então o tamanho da área em 

hectares contidos na bacia e a carga proporcional de agrotóxicos que 

potencialmente pode afetar a bacia como um todo. Dos 49 municípios do estudo, 

apenas 15 estão com 100% de sua área contida dentro da bacia, os demais 

apresentam um percentual que está representado conforme a tabela 09 e que 

foram considerados no cálculo de impacto no item “Consumo Proporcional da 

Bacia (CPB)”.  

Na tabela 09, referente aos municípios da Bacia Hidrográfica do Tibagi 

para o ano de 2015, pode-se ver a metodologia de cálculo, que considerou não 

apenas a delimitação geográfica, como também o seu consumo proporcional da 

área que está contida na bacia. As planilhas de cálculo referentes as demais 

bacias para os anos de 2015 e 2016, encontram-se no Apêndice deste trabalho. 
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Tabela 09 - Dados de Consumo de Agrotóxicos na BHT em 2015. 

M ART ATM AMB 
 

%AB AMBH CPB MC 

Apucarana 382981,72 555,4 194,9 
 

0,8 19490 134395,27 6,89 

Arapongas 399157,25 381,6 187,1 
 

0,8 18710 195708,38 10,46 

Assaí 570561,70 440 440 
 

1,8 44000 570561,7 12,96 

Bela Vista do Paraíso 376314,33 245,5 23,7 
 

0,1 2370 36328,51 15,32 

Califórnia 106051,14 142,1 94,8 
 

0,4 9480 70750,51 7,46 

Cambé 757570,86 496,1 143 
 

0,6 14300 218368,54 15,27 

Carambeí 899056,43 645,4 645,4 
 

2,6 64540 899056,43 13,93 

Castro 1975176,69 2.533,20 1.606,60 
 

6,4 160660 1252691,80 7,79 

Congonhinhas 223532,29 532,3 180,2 
 

0,7 18020 75672,58 4,19 

Cornélio Procópio 535348,58 648,6 281,3 
 

1,1 28130 232182,47 8,25 

Curiúva 121315,94 573,5 345,4 
 

1,4 34540 73064,56 2,11 

Fernandes Pinheiro 234994,80 406,6 406,6 
 

1,6 40660 234994,8 5,77 

Guamiranga 196814,33 243,2 50,9 
 

0,2 5090 41191,81 8,09 

Ibiporã 321189,89 298,9 298,9 
 

1,2 29890 321189,89 10,74 

Imbaú 63956,71 330,2 330,2 
 

1,3 33020 63956,71 1,93 

Imbituva 550973,14 758,5 758,5 
 

3 75850 550973,14 7,26 

Ipiranga 485804,79 927 927 
 

3,7 92700 485804,79 5,24 

Irati 545457,09 995,3 223,6 
 

0,9 22360 122540,144 5,48 

Ivaí 377506,63 609,5 185,9 
 

0,7 18590 115141,0706 6,19 

Jataizinho 211241,38 162 162 
 

0,6 16200 211241,38 13,03 

Leópolis 379924,96 346 70,3 
 

0,3 7030 77192,84 10,98 

Londrina 1311331,68 1.656,60 1.656,60 
 

6,6 165660 1311331,68 7,91 

Marilândia do Sul 429851,59 383,1 166,3 
 

0,7 16630 186594,41 11,22 

Mauá da Serra 95444,32 109,1 89,4 
 

0,4 8940 78210,10 8,74 

Nova América da Colina 107077,88 129 129 
 

0,5 12900 107077,88 8,30 

Nova Fátima 252280,03 281,8 97,8 
 

0,4 9780 87554,95 8,95 

Nova Santa Bárbara 78948,68 79,6 79,6 
 

0,3 7960 78948,68 9.91 

Ortigueira 458976,02 2.432,30 1.680,00 
 

6,7 168000 317016,69 1,88 

Palmeira 1407001,98 1.457,30 1.190,20 
 

4,8 119020 1149120,81 9,65 

Piraí do Sul 833395,82 1.406,70 963,5 
 

3,9 96350 570823,11 5,92 

Ponta Grossa 1227996,16 2.025,70 1.633,00 
 

6,5 163300 989938,15 6,06 

Porto Amazonas 133494,51 186,7 22,3 
 

0,1 2230 15944,97 7,15 
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Primeiro de Maio 432595,47 416,8 192,4 
 

0,8 19240 199691,38 10,37 

Rancho Alegre 237432,98 168,2 168,2 
 

0,7 16820 237432,98 14,11 

Reserva 345583,21 1.634,00 470,7 
 

1,9 47070 99550,80 2,11 

Rolândia 616156,31 456,2 75,6 
 

0,3 7560 102107,44 13,50 

Santa Cecília do Pavão 114998,33 109,6 109,6 
 

0,4 10960 114998,33 10,49 

Santo Antônio do 
Paraíso 207315,09 164,5 164,5 

 
0,7 16450 207315,09 12,60 

São Jerônimo da Serra 304436,79 825,5 825,5 
 

3,3 82550 304436,79 3,68 

São Sebastião da 
Amoreira 283989,57 226,8 226,8 

 
0,9 22680 283989,57 12,52 

Sapopema 67141,63 676,9 466,2 
 

1,9 46620 46242,32 0,99 

Sertaneja 577754,89 444,1 233,5 
 

0,9 23350 303773,39 13,00 

Sertanópolis 636220,96 503,9 503,9 
 

2 50390 636220,96 12,62 

Tamarana 305676,89 469,4 469,4 
 

1,9 46940 305676,89 6,51 

Teixeira Soares 653976,75 903,1 903,1 
 

3,6 90310 653976,75 7,24 

Telêmaco Borba 16472,96 1.385,50 1.385,50 
 

5,6 138550 16472,96 0,11 

Tibagi 2160854,7 2.950,30 2.950,30 
 

11,8 295030 2160854,70 7,32 

Uraí 238445,95 234,9 234,9 
 

0,9 23490 238445,95 10,15 

Ventania 521866,78 759 290,4 
 

1,2 29040 199670,76 6,87 

TOTAL 23954473,19 34747,5 24.937,40 
 

100 2493450 17169250,55  
 
Fonte: o autor (Siagro), 2017. 
 
Legenda:  
 
M - Município   
ART- Agrotóxicos Receitados Totais (Kg/L/ha/ANO) 
ATM - Área Total do Município (Km²)  
AMB - Área do Município na Bacia Hidrográfica (Km²)  
%AB - % Da Área Da Bacia Hidrográfica 
AMBH - Área do Município na Bacia Hidrográfica (ha)  
CPB - Consumo Proporcional Bacia Hidrográfica 
MC - Média de Consumo (Kg/L/ha/ANO) 

 

No sentido de avaliar a metodologia do recorte geográfico da delimitação 

da bacia hidrográfica, foram produzidos dois mapas de consumo médio de 

agrotóxicos (Kg/L/ha/ano), resultado do indicador 1, para as demais bacias 

hidrográficas do estado do Paraná para os anos de 2015 e 2016 (figuras 30 e 

31). 
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Desta forma, apos os cálculos da tabela acima descrita, foram atribuídos 

os respectivos pesos, conforme a metodologia preconizada. 

 

Tabela 10 - Atribuição de Pesos para o Indicador I1. 

Kg/L/hectare/Ano Peso Cor 

0,1 a 4,2 1  

4,2 a 8,3 2  

8,3  a 11,2 3  

Acima de  11,2 4  

 
Fonte: O autor (2017). 
 
Tabela 11 - Atribuição de Pesos para o Indicador I1 para o ano de 2015. 

Municípios 
Média de 
Consumo 

Kg/L/hectare/Ano 
Peso 

Bela Vista do Paraíso 15,3 4 

Cambé 15,3 4 

Rancho Alegre 14,1 4 

Carambeí 13,9 4 

Rolândia 13,5 4 

Assaí 13,0 4 

Jataizinho 13,0 4 

Sertaneja 13,0 4 

Santo Antônio do Paraíso 12,6 4 

Sertanópolis 12,6 4 

São Sebastião da Amoreira 12,5 4 

Marilândia do Sul 11,2 4 

Leópolis 11,0 4 

Ibiporã 10,7 4 

Arapongas 10,5 4 

Santa Cecília do Pavão 10,5 4 

Primeiro de Maio 10,4 4 

Uraí 10,2 4 

Nova Santa Bárbara 9,9 4 

Palmeira 9,7 4 

Nova Fátima 9,0 4 

Mauá da Serra 8,7 4 

Cornélio Procópio 8,3 4 

Nova América da Colina 8,3 4 

Guamiranga 8,1 4 

Londrina 7,9 3 

Castro 7,8 3 



74 

 

Califórnia 7,5 3 

Imbituva 7,3 3 

Tibagi 7,3 3 

Porto Amazonas 7,2 3 

Teixeira Soares 7,2 3 

Apucarana 6,9 3 

Ventania 6,9 3 

Tamarana 6,5 3 

Ivaí 6,2 3 

Ponta Grossa 6,1 3 

Piraí do Sul 5,9 3 

Fernandes Pinheiro 5,8 3 

Irati 5,5 3 

Ipiranga 5,2 2 

Congonhinhas 4,2 2 

São Jerônimo da Serra 3,7 2 

Curiúva 2,1 2 

Reserva 2,1 2 

Imbaú 1,9 2 

Ortigueira 1,9 2 

Sapopema 1,0 1 

Telêmaco Borba 0,1 1 
 
Fonte: O autor (2017). 

 

9.4.2 Indicador I2 

 

Para se estabelecer o cálculo deste indicador quanto ao potencial de 

periculosidade ambiental dos agrotóxicos, foram selecionados os 50 produtos 

mais utilizados em cada município, correspondendo em média cerca 75% da 

carga total dos produtos aplicados no município.  

Para chegarmos ao indicador foi produzida uma tabela matriz de 

classificação quanto ao potencial de periculosidade ambiental de cada 

agrotóxico autorizado o uso no estado do Paraná, por meio da bula do produto. 

Assim, por meio de um sistema de consulta em excel (PROCV), pode-se 

estabelecer este sistema de forma automática para cada município da bacia. 

Todos os dados para foram extraídos do Siagro, conforme a tabela de exemplo 

(tabela 12) para o município de Telêmaco Borba, resultando em um peso médio 

final de 2,42. 

 



75 

 

Tabela 12 - Exemplo do município de Telêmaco Borba para o ano de 2015. 

Produto Comercial47 Receitas 
% de 

Receitas 
Periculosidade 

Ambiental 
Peso 

Produto Comercial 01 14 8,38% 2 3 

Produto Comercial 02 12 7,19% 3 2 

Produto Comercial 03 11 6,59% 3 2 

Produto Comercial 04 9 5,39% 3 2 

Produto Comercial 05 6 3,59% 2 3 

Produto Comercial 06 6 3,59% 3 2 

Produto Comercial 07 5 2,99% 3 2 

Produto Comercial 08 5 2,99% 2 3 

Produto Comercial 09 4 2,40% 3 2 

Produto Comercial 10 4 2,40% 3 2 

Produto Comercial 11 4 2,40% 3 2 

Produto Comercial 12 3 1,80% 3 2 

Produto Comercial 13 3 1,80% 3 2 

Produto Comercial 14 3 1,80% 2 3 

Produto Comercial 15 3 1,80% 3 2 

Produto Comercial 16 3 1,80% 3 2 

Produto Comercial 17 3 1,80% 3 2 

Produto Comercial 18 3 1,80% 2 3 

Produto Comercial 19 3 1,80% 1 4 

Produto Comercial 20 3 1,80% 3 2 

Produto Comercial 21 3 1,80% 3 2 

Produto Comercial 22 3 1,80% 2 3 

Produto Comercial 23 2 1,20% 2 3 

Produto Comercial 24 2 1,20% 3 2 

Produto Comercial 25 2 1,20% 3 2 

Produto Comercial 26 2 1,20% 3 2 

Produto Comercial 27 2 1,20% 3 2 

Produto Comercial 28 2 1,20% 3 2 

Produto Comercial 29 2 1,20% 2 3 

Produto Comercial 30 2 1,20% 2 3 

Produto Comercial 31 2 1,20% 3 2 

Produto Comercial 32 2 1,20% 3 2 

Produto Comercial 33 2 1,20% 2 3 

Produto Comercial 34 2 1,20% 3 2 

Produto Comercial 35 2 1,20% 3 2 

Produto Comercial 36 2 1,20% 2 3 

Produto Comercial 37 2 1,20% 3 2 

Produto Comercial 38 1 0,60% 3 2 

Produto Comercial 39 1 0,60% 3 2 

Produto Comercial 40 1 0,60% 2 3 

Produto Comercial 41 1 0,60% 3 2 

                                                 
47 Nomes dos produtos não revelados por motivos de confidencialidade comercial. 
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Produto Comercial 42 1 0,60% 2 3 

Produto Comercial 43 1 0,60% 2 3 

Produto Comercial 44 1 0,60% 2 3 

Produto Comercial 45 1 0,60% 2 3 

Produto Comercial 46 1 0,60% 3 2 

Produto Comercial 47 1 0,60% 3 2 

Produto Comercial 48 1 0,60% 2 3 

Produto Comercial 49 1 0,60% 2 3 

Produto Comercial 50 1 0,60% 2 3 

Média Final  2,42 

 
Fonte: o autor (2017). 

 

Ao final, realizou-se uma média dos pesos da classificação quanto ao 

potencial de periculosidade ambiental, sendo portanto, uma medida de impacto 

geral, resultando nas tabelas 13 e 14. 

Desta forma se estabeleceu a seguinte relação de pesos e categorias,  

obedecendo à seguinte gradação, sendo que, quanto menor a classe, maior será 

o perigo de dano ambiental. Foram utilizadas cores de gradação para demonstrar 

a pressão ambiental sobre a bacia hidrográfica variando do menor impacto 

(verde) ao maior (vermelha).  

 

Tabela 13 - Atribuição de Pesos para o Indicador I2 para o Ano de 2015. 

Media do Potencial de Periculosidade Ambiental Peso Cor 

2,417 a 2,490 1  

2,490 a 2,540 2  

2,540 a 2,600 3  

Acima de 2,600 4  

 
Fonte: o autor (2017). 

 

Tabela 14 - Atribuição Final dos pesos para o indicador 2 para o Ano de 2015. 

Municípios 
Periculosidade 

Ambiental  I2 (Peso) 

Ibiporã 2,66 4 

Ipiranga 2,64 4 

Londrina 2,62 4 

Bela Vista do Paraíso 2,63 4 

Fernandes Pinheiro 2,64 4 
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Irati 2,64 4 

Nova Santa Bárbara 2,70 4 

Reserva 2,62 4 

São Sebastião da Amoreira 2,62 4 

Teixeira Soares 2,62 4 

Congonhinhas 2,56 3 

Tibagi 2,58 3 

Assaí 2,57 3 

Cornélio Procópio 2,56 3 

Imbaú 2,56 3 

Nova América da Colina 2,60 3 

São Jerônimo da Serra 2,58 3 

Sertanópolis 2,56 3 

Piraí do Sul 2,56 3 

Ponta Grossa 2,60 3 

Santo Antônio do Paraíso 2,56 3 

Tamarana 2,60 3 

Rolândia 2,56 3 

Carambeí 2,60 3 

Marilândia do Sul 2,58 3 

Mauá da Serra 2,60 3 

Sapopema 2,54 2 

Jataizinho 2,54 2 

Leópolis 2,54 2 

Porto Amazonas 2,54 2 

Primeiro de Maio 2,54 2 

Sertaneja 2,50 2 

Uraí 2,50 2 

Ventania 2,52 2 

Apucarana 2,52 2 

Imbituva 2,52 2 

Santa Cecília do Pavão 2,54 2 

Cambé 2,52 2 

Ivaí 2,54 2 

Palmeira 2,52 2 

Telêmaco Borba 2,42 1 

Curiúva 2,46 1 

Ortigueira 2,48 1 

Rancho Alegre 2,42 1 

Nova Fátima 2,48 1 

Califórnia 2,48 1 

Castro 2,46 1 
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Arapongas 2,49 1 

Guamiranga 2,48 1 

 
Fonte: o autor (2017). 

9.4.3 Indicador I3 

 

Para a modelagem do Indicador 3, foram consideradas as médias 

históricas anuais de pluviosidade municipais na base de dados climate-data.org 

e estratificadas em quatro categorias que representam um maior ou menor grau 

de potencial de run off48. Para os parâmetros de peso para o indicador I3, foi 

estabelecido uma categorização baseada na pluviosidade média da bacia de 

estudo, quanto maior o potencial de pluviosidade, maior run-off, e consequente 

maior peso. 

 

Tabela 15 - Atribuição de Pesos para o Indicador I3 

Pluviosidade Média Anual (mm) Peso Cor 

1259 a 1347 1  

1347 a 1436 2  

1436  a 1524 3  

Acima de 1524 4  

 
Fonte: o autor (2017). 

 

Tabela 16 - Atribuição final dos pesos para o indicador 3 para o ano de 2015. 

Pluviosidade Média Anual 
(mm) 

Peso Cor 

Uraí 1259,00 1 

Leópolis 1267,00 1 

Sertaneja 1267,00 1 

Rancho Alegre 1279,00 1 

Primeiro de Maio 1290,00 1 

Sertanópolis 1292,00 1 

Jataizinho 1296,00 1 

Cornélio Procópio 1306,00 1 

Nova América da Colina 1313,00 1 

Assaí 1332,00 1 

                                                 
48 Fluxo de água que escorre superficialmente sobre o terreno atingindo as águas superficiais de 
uma bacia, processo importante no que tange a contaminação de poluentes em uma bacia. 
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Ibiporã 1333,00 1 

Tibagi 1335,00 1 

Nova Fátima 1357,00 2 

Bela Vista do Paraíso 1359,00 2 

Curiúva 1366,00 2 

São Sebastião da Amoreira 1369,00 2 

Santo Antônio do Paraíso 1371,00 2 

Telêmaco Borba 1378,00 2 

Porto Amazonas 1380,00 2 

Santa Cecília do Pavão 1380,00 2 

Congonhinhas 1388,00 2 

Sapopema 1393,00 2 

Nova Santa Bárbara 1401,00 2 

Ventania 1407,00 2 

Londrina 1429,00 2 

São Jerônimo da Serra 1442,00 3 

Fernandes Pinheiro 1463,00 3 

Cambé 1466,00 3 

Palmeira 1475,00 3 

Irati 1476,00 3 

Rolândia 1476,00 3 

Teixeira Soares 1479,00 3 

Piraí do Sul 1481,00 3 

Tamarana 1490,00 3 

Ponta Grossa 1495,00 3 

Ortigueira 1501,00 3 

Imbituva 1502,00 3 

Apucarana 1507,00 3 

Imbaú 1508,00 3 

Ipiranga 1512,00 3 

Califórnia 1524,00 4 

Marilândia do Sul 1528,00 4 

Guamiranga 1542,00 4 

Carambeí 1547,00 4 

Castro 1553,00 4 

Arapongas 1555,00 4 

Mauá da Serra 1560,00 4 

Reserva 1598,00 4 

Ivaí 1612,00 4 
 
Fonte: o autor, 2017. 
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10 CÁLCULO FINAL DO ÍNDICE AGROAMBIENTAL DE USO DE 

AGROTÓXICOS – IAA  

 

Após a modelagem dos três indicadores, foram criadas duas tabelas 

finais de cálculo do IAA (Tabelas 19 e 20 – Tabulação dos Indicadores e do 

Índice Agroambiental de Uso de Agrotóxicos - IAA) que resultaram em um valor 

adimensional entre 1 e 4, resultado da média entre os três pesos dos indicadores 

propostos, cuja função é a de servir de instrumento de análise e comparação 

entre estados diferentes de pressão agroambiental pelo uso de agrotóxicos.  

Os resultados foram apresentados por meio de graduações de Quebras 

Naturais (Jenks). As classes de Quebras Naturais são baseadas em 

agrupamentos naturais inerentes aos dados. As quebras de classe agrupam 

valores semelhantes e maximizam as diferenças entre classes. As feições são 

divididas em classes cujos limites são configurados onde existem diferenças 

relativamente grandes nos valores de dados.  

Pelo fato da classificação de quebras naturais adicionar valores na 

mesma classe, este método serve para mapeamento dos valores de dados que 

não estão uniformemente distribuídos. Foram produzidas duas tabelas para os 

anos de 2015 e 2016 respectivamente e os resultados do índice foram 

representados também em dois mapas temáticos. 

 

10.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

10.1.1 Índice Agroambiental de Uso de Agrotóxicos – IAA  

 

As análises dos resultados do IAA indicaram um padrão de 

comportamento similar para o biênio 2015 e 2016. Dos quatro municípios que 

apresentaram um índice baixo (cor verde), em ambos os anos, dois deles 

repetiram o desempenho, Sapopema e Curiúva, indicando uma consonância nos 

resultados para o biênio. Outros municípios próximos a esta zona da bacia 

também apresentaram baixa pressão de agrotóxicos (cor amarela), 

demonstrando a repetibilidade do índice como um padrão de tendência. 
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Este resultado pode ser interpretado pela categoria de uso de solo no 

médio Tibagi, destacadamente pelas grandes áres de reflorestamento que 

conferem baixo consumo de agrotóxicos em comparação a zonas de lavouras 

temporárias, no baixo e alto Tibagi, destacadamente o trinômio soja-trigo-milho, 

demandantes de grandes quantidades de agrotóxicos. 

Além disso, destaca-se a importância da baixa prevalência histórica de 

chuvas no médio Tibagi, a exemplo de Curíuva e Sapopema, com 1366 e 1393 

mm de médias anuais de chuva, apresentado no indicador 3 (cor amarela), 

sendo determinante para o peso final atribuído pelo índice, acusando a baixa 

pressão de agrotóxicos no terço médio da bacia de estudo. 

Em contrapartida, no baixo e alto Tibagi, foram as áreas de maiores 

pressões de agrotóxicos, relacionadas com uma média de consumo acima de 

toda a bacia, entorno de 9,5 Kg/L/ha/ano e média anual de pluviosidade acima 

da média da bacia de 1425,29 mm de chuva. Os municípios de Cambé, Nova 

Santa Bárbara, São Sebastião da Amoreira, Santo Antônio do Paraíso, Bela 

Vista do Paraíso, Marilândia do Sul e Mauá da Serra mantiveram os índices altos 

(cor vermelha) em ambos os anos, representados no baixo Tibagi. No alto Tibagi, 

Irati, Fernandes Pinheiro e Carambeí também repetiram o desempenho em 2015 

e 2106, conforme tabela 17. 

Verificou-se que os indicadores escolhidos expressaram um 

desempenho agroambiental regional em consonância com a realidade do uso do 

solo. Os indicadores agro (indicador 1 e indicador 2) que estão relacionados 

com o uso dos agrotóxicos, responderam bem as graduações de pesos a eles 

atribuídas.  

Devido à repetibilidade e altos valores de índice para o biênio, os cinco 

municípios que apresentaram o maior IAA e que merecem mais atenção de 

monitoramento como subsídio para a gestão de riscos por agrotóxicos são: 

Carambeí, Bela Vista do Paraíso, São Sebastião da Amoreira, Mauá da Serra e 

Marilândia do Sul. 
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Tabela 17 -  Municípios destacados que apresentaram o maior IAA no biênio 2015 - 2016 

2015  IAA 2016  IAA 

Santo Antônio do Paraíso 3,00 Arapongas 3,00 

Nova Santa Bárbara 3,00 Rolândia 3,00 

Fernandes Pinheiro 3,00 São Jerônimo da Serra 3,00 

Cambé 3,00 Ponta Grossa 3,00 

Irati 3,00 Irati 3,00 

Teixeira Soares 3,00 Fernandes Pinheiro 3,00 

Ipiranga 3,00 Santa Cecília do Pavão 3,00 

Reserva 3,00 Cambé 3,33 

Bela Vista do Paraíso 3,33 Nova Santa Bárbara 3,33 

São Sebastião da Amoreira 3,33 São Sebastião da Amoreira 3,33 

Rolândia 3,33 Santo Antônio do Paraíso 3,33 

Mauá da Serra 3,33 Bela Vista do Paraíso 3,33 

Marilândia do Sul 3,67 Marilândia do Sul 3,67 

Carambeí 3,67 Carambeí 3,67 

    Mauá da Serra 3,67 

 

Fonte: o autor, 2017.  

 

Esta consonância e repetibilidade apresentada pelo índice nos 

municípios acima, revela que o mesmo se mostrou consistente em sua 

expressividade do fenômeno, seguindo um padrão de consumo de agrotóxicos. 

Eventuais alterações do IAA nos municípios da bacia, entre os anos 

2015 e 2016, podem ser explicadas pela variação do Indicador 1 (Média da 

quantidade de quilos/litros de agrotóxicos por hectare) no biênio, causado por 

questões econômicas e instabilidade política que ocorreu no país principalmente 

em 2016 e consequente redução de investimentos em insumos agrícolas. 

10.1.2  Média de Consumo de Agrotóxicos (Kg/L/Ha/Ano) nas Bacias 

Hidrográficas do Estado do Paraná 

 

A metodologia adotada para modelar o indicador 1, foi utilizada para 

realizar o levantamento das médias de consumo de todas as outras bacias 

hidrográficas do estado do Paraná. 

Analisando a evolução do consumo de agrotóxicos de 2015 a 2016, 

podemos observar uma redução geral de cerca de 20% no estado do Paraná no 
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consumo de agrotóxicos. Na bacia do Tibagi, a média baixou de 6,8 em 2015 

para 6,2 Kg/L/ha/Ano em 2016 (figuras 27 e 28). 

Mesmo assim, o ranking do consumo de agrotóxicos da bacia do Tibagi 

variou da quinta posição em 2015 para terceira em 2016, demonstrando uma 

dinamicidade de consumo entre os anos agrícolas e entre bacias hidrográficas. 

Destaca-se que a bacia do Paraná 3 e Paranapanema 4 são as que 

apresentaram a maior diferença de consumo entre os anos de 2015 e 2016, 

33,79% e 46,15%, respectivamente.  

Os dados apresentados podem sugerir que, além da crise do setor em 

2016 (G1, 2017), também pode ter ocorrido a entrada de agrotóxicos oriundos 

de contrabando na faixa de fronteira com os países Argentina e Paraguai, sendo 

possível sugerir que a crise tenha proporcionado uma diminuição de consumo 

de produtos adquiridos internamente nestas bacias hidrográficas fronteiriças em 

detrimento da aquisição da compra interna. 

 

 
 
Figura 27 - Ranking da Média de Consumo de Agrotóxicos (Kg/L/ha/Ano) nas Bacias 
Hidrográficas do Estado do Paraná em 2015 - Destaque para a posição da Bacia do Rio 
Tibagi (BHT). 
Fonte: O autor (2017). 
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Figura 28 - Ranking da Média de Consumo de Agrotóxicos (Kg/L/ha/Ano) nas Bacias 
Hidrográficas do Estado do Paraná em 2016 - Destaque para a posição da Bacia do Rio 
Tibagi (BHT). 
Fonte: O autor (2017). 

 

 
 
Figura 29 - Gráfico comparativo de consumo médio das bacias hidrográficas do Paraná 
para os anos de 2015 e 2016 
Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 18  - Comparativo de consumo médio das bacias hidrográficas do Paraná para os 
anos de 2015 e 2016. 

 
 
Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 19 - Tabulação dos Indicadores e do Índice Agroambiental de Uso de agrotóxicos - 
IAA, 2015.  
 

 
 
Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 20 - Tabulação dos Indicadores e do Índice Agroambiental de Uso de agrotóxicos -  
IAA, 2016. 

  

Fonte: O autor (2017). 



88 

 

11 METODOLOGIA (PARTE 02) – PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA  

 

11.1 MAPEAMENTOS TEMÁTICOS 

 

Na produção cartográfica foram produzidos os seguintes mapas 

temáticos com suas respectivas funções, para os anos de 2015 e 2016: 

11.1.2 MAPA DE CONSUMO MÉDIO DE AGROTÓXICOS NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO TIBAGI – BHT (Kg/L/ha/Ano) 

 

A confecção deste mapa foi baseada nos cálculos resultantes da 

TABELA DE DADOS DE CONSUMO DE AGROTÓXICOS NA BHT (Apêndice). 

Neste mapa, podemos observar a média geral de consumo de agrotóxicos 

observando de forma mais clara os pontos de maior e menor pressão exercido 

pelo consumo de agrotóxicos nos municípios da bacia. Os dados deste mapa 

foram subsídios para o Indicador 1. 

11.1.3 MAPA DE AGROTÓXICOS RECEITADOS TOTAL - ART 

(Kg/L/ha/Ano) NA BHT 

Expressa a quantidade total de agrotóxicos receitados para cada 

município. Infere-se que a quantidade deve ser utilizada dentro da área 

geográfica do município. 

11.1.4 MAPA DE AGROTÓXICOS VENDIDOS NA BHT (Kg/L/ha/ANO) 

NA BHT 

Expressa a quantidade total de agrotóxicos vendidos no município. 

Entende-se desta forma, que não representa a totalidade de agrotóxicos 

utilizados na área geográfica do município, sendo apenas um parâmetro. Desta 

forma, pode-se ou não utilizar parte da carga de agrotóxico na área do município, 

pois o mesmo pode ser vendido no município, mas aplicado em outro e vice-

versa. 
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11.1.5 MAPA DE AGROTÓXICOS RECEITADOS -  VENDIDOS NA BHT 

(DIFERENÇAS) - (Kg/L/ha/Ano) 

Este mapa revela as diferenças entre os agrotóxicos que foram 

receitados e aqueles que foram vendidos, denotando a diferença existente da 

entre as informações de venda e receita de agrotóxicos nos municípios. 

11.1.6 MAPA DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL 

Este mapa revela o grau de periculosidade ambiental nos municípios e 

é resultado do indicador 2. Trata-se de um resultado da média dos 50 produtos 

comerciais mais utilizados no município quanto ao potencial de periculosidade 

ambiental.   

11.1.7 MAPA DE RISCO SEGUNDO O ÍNDICE AGROAMBIENTAL DE 

USO DE AGROTÓXICOS – IAA 

Mapa final expressado pelo resultado do cálculo do ÍNDICE 

AGROAMBIENTAL DE USO DE AGROTÓXICOS – IAA. Por meio da gradação 

de cores, representa quais os municípios dentro da bacia de estudo são os mais 

pressionados por uso de agrotóxicos. Foram utilizadas cores de gradação para 

demonstrar a pressão ambiental sobre a bacia hidrográfica variando do menor 

impacto (verde) ao maior (vermelha). 

11.1.8 MÉDIA DE CONSUMO DE AGROTÓXICO (Kg/L/ha/Ano) EM 

RELAÇÃO À ÁREA DE CADA BACIA HIDROGRÁFICA DO ESTADO DO 

PARANÁ 

Mapas decorrentes do uso da metodologia empregada na confecção do 

“Mapa de Consumo Médio de Agrotóxicos na Bacia Hidrográfica do Tibagi 

(BHT)”, figuras 43 e 44. Utilizando-se de planilha com fórmulas específicas para 

cálculo (Apêndice), considera os agrotóxicos receitados, a delimitação 

geográfica municipal de cada bacia hidrográfica e seus impactos proporcionais 

na carga aportada de agrotóxicos. 
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11.1.9 MAPA DE PLUVIOSIDADE MÉDIA ANUAL (MM) DOS 

MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIBAGI (BHT).  

Mapa destinado a produzir o indicador 3. Este mapa foi gerado com 

dados históricos sobre a pluviosidade média anual (mm). Expressa o potencial 

de run-off de cada município dentro da bacia hidrográfica em questão. O mesmo 

mapa foi utilizado para os anos de 2015 e 2016, pois se trata de médias 

históricas.  

A seguir são apresentados os mapas temáticos sequencialmente para 

ambos os anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

12 MAPAS TEMÁTICOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2015 E 2016 

Figura 30 - Mapa de consumo médio de agrotóxicos na bacia hidrográfica do Tibagi - BHT 
(Kg/L/ha/ano), 2015.  

 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 31 - Mapa de consumo médio de agrotóxicos na bacia hidrográfica do Tibagi - 
BHT (Kg/L/ha/ano), 2016.  

 

Fonte: O autor (2017). 
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 Figura 32 - Mapa de agrotóxicos receitados total - ART (Kg/L/ha/Ano) na BHT, 2015.  

 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 33 - Mapa de agrotóxicos receitados total - ART (Kg/L/ha/Ano) na BHT, 2016.  

 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 34 - Mapa de agrotóxicos vendidos na BHT (Kg/L/ha/Ano), 2015.  

 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 35 - Mapa de agrotóxicos vendidos na BHT (Kg/L/ha/Ano), 2016. 

 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 36 - Mapa de agrotóxicos receitados -  vendidos na BHT (Kg/L/ha/ano), 2015.  

 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 37 - Mapa de agrotóxicos receitados - vendidos na BHT (Kg/l/ha/ano), 2016. 

 
 
Fonte: O autor (2017). 
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Figura 38 - Mapa de periculosidade ambiental, 2015.  

 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 39 - Mapa de periculosidade ambiental, 2016.  

 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 40 - Mapa de pluviosidade média anual (mm) dos municípios da bacia hidrográfica 
do Tibagi (BHT). 

  

Fonte: O autor, adaptado de climate-data.org49. 

                                                 
49 Todos os dados climáticos do website CLIMATE-DATA.ORG provêm de um modelo climático. 
O modelo possui mais de 220 milhões de pontos de dados e uma resolução de 30 segundos de 
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Figura 41 - Mapa de risco segundo o Índice Agroambiental de Uso de Agrotóxicos (IAA), 
2015.  

 

Fonte: O autor (2017).  
 

 

                                                 
arco. O modelo usa dados meteorológicos de milhares de estações meteorológicas de todo o 
mundo. Estes dados meteorológicos foram coletados entre 1982 e 2012. Estes dados também 
são atualizados de tempos em tempos. 
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Figura 42 - Mapa de risco segundo o Índice Agroambiental de Uso de Agrotóxicos, 2016. 

 
 
Fonte: O autor (2017). 
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Figura 43 - Média de consumo de agrotóxico (Kg/L/ha/Ano) em relação à área de cada 
bacia hidrográfica do estado do Paraná em 2015.  

 

Fonte: O autor, 2017 (Siagro/Adapar, 2017) 
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Figura 44 - Média de consumo de agrotóxico (Kg/L/ha/Ano) em relação à área de cada 
bacia hidrográfica do estado do Paraná em 2016. 

 

 

Fonte: O autor, 2017 (Siagro/Adapar, 2017) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A concepção de um novo índice, nos conduz inevitavelmente a uma 

reflexão sobre a eficácia dos índices já existentes e quais inovações poderiam 

ser desenvolvidas para a expressão do fenômeno a ser retratado. 

Desta forma, a proposição de um novo índice ou indicador passa por um 

processo de gestação, que vai desde a sua modelagem, viabilidade, usabilidade 

de sua aplicação e do potencial para expressar uma realidade, traduzindo um 

imenso conjunto de dados em uma diretriz para subsidiar, por exemplo, as 

políticas públicas. 

Quando se trata da utilização de indicadores de uso de agrotóxico, dado 

a falta de sistemas informacionais nas Unidades Federativas do Brasil, 

acreditamos que estamos em um processo incipiente de elaboração dos 

mesmos e nos indagamos, se os atuais, sejam suficientes para representar os 

impactos nos sistemas naturais e no homem, pois tratam de meras 

aproximações. 

Esta pesquisa procurou entender este fenômeno quando abordou as 

“reflexões sobre a diversidade de cálculo do consumo de agrotóxicos no mundo”. 

Verificou-se, em uma pesquisa mais detalhada, que as formas de cálculos e 

origens dos dados dos países em geral não são uníssonas e depreende-se que 

existe uma falta de consenso internacional na base de dados para modelar os 

indicadores, não nos permitindo inferir uma comparação conclusiva e atual sobre 

o consumo de agrotóxicos entre os países, por exemplo.  

Esta falta de consenso também se reflete em nível nacional, com a 

criação de indicadores não agronômicos, como o utilizado por órgãos oficiais do 

Brasil “quilos de agrotóxicos/habitante”, representando uma mensuração 

simplista do consumo de agrotóxico, dividindo-se a população nacional pela 

venda de agrotóxicos no país. Além de ser agronomicamente reprovável, pois 

as formas de utilização e manejo de agrotóxicos são diversas e nem todas são 

absorvidas na produção de alimentos, este indicador induz a população leiga a 

imaginar que ingere, de fato, uma quantidade irreal de agrotóxico anualmente. 

Apesar de parecer pedagógico, este indicador não é nada científico. 
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Durante esta pesquisa, descobriu-se também que as fontes de dados de 

indicadores de agrotóxicos são copiadas e reproduzidas sem o devido cuidado, 

não apenas pela imprensa, mas em publicações de órgãos públicos brasileiros.  

O autor pesquisou em diversas fontes oficiais internacionais sobre o ranking do 

consumo de agrotóxicos entre países, e em nenhum deles, aparece o Brasil em 

primeiro lugar. Mesmo assim, desde 2011 com o estudo “Agrotóxicos no Brasil - 

um guia para ação em defesa da vida” da engenheira agrônoma Flavia Londres, 

cuja obra decretou o Brasil como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, 

sem ter apresentado fontes, esta informação vem sendo copiada e repetida 

como um mantra. Esta falta de seriedade é uma medida de como os indicadores 

podem ser tratados, ou mesmo manipulados. 

Se considerarmos o contexto das análises regionais dos impactos de 

agrotóxicos, como a exemplo de uma bacia hidrográfica, o cenário é ainda mais 

difuso. A falta de uma aproximação com a realidade do campo e do entendimento 

dos impactos potenciais dos agrotóxicos nos sistemas naturais, torna os 

indicadores brasileiros uma mera aproximação. A exemplo da utilização 

recorrente de dados de venda dos agrotóxicos para aferir o impacto dos mesmos 

na esfera municipal. Estes dados, são na maioria das vezes, subestimações ou 

superestimações, pois são relacionados ao município da venda ao invés do local 

de aplicação do agrotóxico, que é regulado pelo receituário agronômico e 

recomendado para se criar um indicador de impacto sobre o território. Na nossa 

pesquisa verificamos que a quantidade de agrotóxicos receitados (município 

onde o agrotóxico foi aplicado) geralmente é superior à quantidade vendida no 

município de análise (vide figuras 14 e 22), e se analisarmos o indicador sob a 

ótica da quantidade vendida, não retrataremos o seu real impacto no campo. 

O que este estudo se propôs foi justamente o contrário: realizar uma 

maior aproximação dos dados oficiais com o mundo agronômico e geográfico, 

por meio de uma metodologia e sistematização. Assim, permitindo-se diminuir a 

margem de erros de representação do fenômeno e se destacando dos demais 

indicadores da atualidade, pois como já mencionamos, são aproximações 

baseadas na maioria das vezes em dados de vendas de agrotóxicos e que 

desconsideram o espaço geográfico. 

A inovação desta Tese foi a união de características agro e ambientais 

integrando-se com a delimitação do espaço geográfico, no caso a bacia 
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hidrográfica. Além da média de consumo de agrotóxicos atribuída ao indicador 

1, que integrou a questão da delimitação geográfica da bacia, os indicadores 2 

e 3, buscaram obter informações sobre periculosidade ambiental e pluviosidade 

média anual, condicionantes importantes no processo de pressão e 

contaminação ambiental dos mananciais. O resultado prático foi a elaboração do 

Mapa de Risco Ambiental (figuras 42 e 43), subsídio importante para a gestão 

dos riscos territoriais pelo uso de agrotóxico, como nos estudos de epidemiologia 

na área da saúde, por exemplo. 

Outra externalidade positiva deste estudo, foi aplicar a metodologia de 

delimitação de bacias e consumo proporcional para outras bacias hidrográficas 

do Paraná, gerando dois mapas de médias de consumo de agrotóxicos 

(Kg/L/ha/ano) em relação à área de cada bacia hidrográfica (figuras 44 e 45) 

para os anos de 2015 e 2016. Estes mapas também podem subsidiar políticas 

públicas em respeito à conservação dos recursos hídricos e saúde pública. As 

bacias com maior pressão de agrotóxicos no que tange a média de consumo no 

biênio estudado foram: Paraná 3 e Piquiri, que mantiveram a primeira e segunda 

posição respectivamente no período e as bacias  Pirapó, Tibagi e Paranapanema 

3, que obtiveram algumas alterações de posições entre elas, mas ficaram entre 

as cinco. 

A metodologia demonstrou também ser possível utilizar o índice para 

elencar quais são os municípios prioritários para o monitoramento de uso de 

agrotóxicos em uma bacia hidrográfica, visto que houve uma tendência de 

repetição de comportamento no recorte temporal dos municípios visualizados na 

tabela 17, corroborando com a metodologia adotada.  

Com relação à necessidade da criação de índices agroambientais, 

pergunta que norteou a nossa pesquisa, podemos enxergar agora com mais 

clareza que a interpretação de um volume imenso de dados, deve-se 

inexoravelmente se pautar pelo uso de indicadores cada vez mais próximos da 

realidade geográfica, caso contrário, não se apresentam como confiáveis. 

Além disso, com o grande volume de dados gerados pelos órgãos 

públicos atualmente, faz-se necessário o investimento em sistemas de análise 

de big data e capacitação de profissionais para interpretar a expressão dos 

fenômenos, transformando dados em informações. 
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Desta forma, como sugestão ao órgão de fiscalização do uso e da 

comercialização de agrotóxicos no estado do Paraná, a Adapar, sugere-se as 

seguintes ações: 

1) Que a incorporação da coordenada geográfica do local de aplicação, 

nos receituários agronômicos seja normatizada, para que o sistema Siagro 

possa gerar relatórios customizados de uso de agrotóxicos no seu atual Business 

Intelligence (BI) com indicadores mais próximos da realidade geográfica.  

Mesmo não sendo obrigatória a inclusão das coordenadas geográficas 

conforme o Decreto Federal n.º 4.074/02, a simples obrigatoriedade da mesma 

poderia proporcionar a geração de buffers, também chamados de áreas ou 

zonas de influência. Como consequência desta maior precisão, haveria uma 

possibilidade de aplicação em projetos de geoprocessamento, inclusive para 

modelagem de indicadores agroambientais, como por exemplo, na delimitação 

de zonas de maior impacto de agrotóxico em uma área descrita por um polígono 

ou raio de interesse, que poderia resultar com uma informação mais precisa de 

quilos/litros de agrotóxico em uma área específica, como o potencial de 

contaminação de um determinado manancial, processos de certificação de 

propriedades rurais, entre outros. 

 2) Adoção da metodologia de delimitação de bacias hidrográficas e 

consumo proporcional de agrotóxicos desenvolvidas nesta Tese, dentro do 

Business Intelligence (BI) para a geração de mapas temáticos e relatórios oficiais 

para subsidiar órgãos públicos de interesse, como órgãos ambientais, Empresas 

de Saneamento, Defesa Civil, Ministério Público, entre outros. 

3) Monitorar as variações de fluxo de uso de agrotóxico por meio de 

indicadores de média de consumo municipal (indicador 1) e mapas coropléticos, 

utilizando a inteligência geográfica para ações fiscalizatórias de agrotóxico 

(trânsito rodoviário e propriedades rurais) no combate à entrada e uso ilegal de 

agrotóxicos. 

Por fim, conclui-se que o campo de estudo para o desenvolvimento de 

novos índices agroambientais de uso agrotóxicos seja promissor, na medida em 

que o desenvolvimento e a organização das informações sobre agrotóxicos se 

consolidem no Brasil dentro da esfera pública.  

Desta forma, os índices terão um papel fundamental em subsidiar a 

adoção de medidas de monitoramento do risco agroambiental que possam 
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comprometer o meio ambiente e a segurança alimentar da população brasileira, 

sendo estes aqueles que traduzirão a expressão da potencialidade de 

contaminação ambiental, proporcionando uma gestão do risco agroambiental 

mais eficiente para a sociedade brasileira. 
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                                                 APÊNDICE 

 

 

TABELAS DE CÁLCULO DO INDICADOR 1 

PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 

 

Este Apêndice trata das tabelas de cálculos relativas aos anos de 2015 

e 2016 destinadas ao cálculo do Indicador 1 para todos os municípios 

paranaenses nas suas respectivas bacias hidrográficas. Utilizando-se de 

fórmulas específicas para cálculo, considera os Agrotóxicos Receitados Total 

Kg/L/Ano (ART), a Área do Município na Bacia em hectares (AMBH), o Consumo 

Proporcional Bacia (CPB) e Média de  Consumo, adotando-se, desta forma, a 

metodologia da delimitação geográfica da bacia hidrográfica em cada município 

e seus impactos proporcionais na carga aportada de agrotóxicos.  

 

Sequência das Bacias Hidrográficas neste Apêndice:  

 

1. BACIA LITORÂNEA 

2. BACIA DO RIO DAS CINZAS 

3. BACIA DO RIO IGUAÇU 

4. BACIA DO RIO PIRAPÓ 

5. BACIA DO RIO ITARARÉ 

6. BACIA DO RIO IVAÍ 

7. BACIA DO RIO PARANÁ 1 

8. BACIA DO RIO PARANÁ 2 

9. BACIA DO RIO PARANÁ 3 

10. BACIA DO RIO PARANAPANEMA 1 

11. BACIA DO RIO PARANAPANEMA 2 

12. BACIA DO RIO PARANAPANEMA 3 

13. BACIA DO RIO PARANAPANEMA 4 

14. BACIA DO RIO PIQUIRI 

15. BACIA DO RIO RIBEIRA 

16. BACIA DO RIO TIBAGI 
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