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  Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), Movimento dos Pequenos Agricultores 

(MPA), Movimento Justiça e Direitos Humanos (MJDH), Secretaria Regional Latinoamericana da 

União Internacional de Trabalhadores na Alimentação e Agricultura (Rel-UITA), Associação Gaúcha 

de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN), Núcleo Amigos da Terra Brasil (NAT-BRASIL), 

Cooperativa Agroecológica Nacional Terra e Vida (CONATERRA), Rede Nacional dos Advogados e 

Advogadas Populares (RENAP), Forum de Justiça (FJ), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 

Coletivo a Cidade que Queremos (CCQQ), Coletivo Catarse (CATARSE), além de pesquisadores e 

colaboradores científicos infra infra-assinados, por si e por seus procuradores, a saber: José Renato 

de Oliveira Barcelos, inscrito na OAB/RS sob o n° 31.730 (jrenatobarcel@gmail.com), Rodrigo de 

Medeiros Silva, inscrito na OAB/RS sob o n° 102.234A (viacampesina@hotmail.com), Leonardo 

Ferreira Pillon, inscrito na OAB/RS sob o n° 104.022 (leonardo.pillonadv@gmail.com), Roberto 

Rebés Abreu, inscrito na OAB/RS sob o n° 26.964 (robertoabreuadvogado@gmail.com), Cleber 

Adriano Rodrigues Folgado, inscrito na OAB/BA sob o n° 59.217 

(cleber.rodriguesadvocacia@gmail.com), todos com escritório profissional na cidade de Teutônia/RS, 

à Rua Pedro Schneider, n° 17, salas 203/204, Bairro Languiru, CEP: 95.890-000, fones/fax: (51) 

3762.3261 e 3762.3262, ao proporem a presente 
 

 

REPRESENTAÇÃO,  
 

com rogatória de abertura de inquérito civil público  

e pertinente propositura de ação civil pública e ação penal 
 

com fundamento nos artigos 3°, I e III; 4°, II; 5°, XXXII, XXXIII, XXXIV “a”, XXXV, LV e § 2°; 

23, VI; 37, § 3°, III; 127 caput; 129, II, III, IV, V, VI, VIII, IX; 170, VI; 216, V e 225, §1°, I, II, IV, 

V, VII e §3°; todos da Constituição Federal de 1988; na Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da 

Ação Civil Pública); na Lei n.º 8.625, de 12 de junho de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público), artigos 25, IV, “a” e 26; na Lei n.º 7.802, de 11 de julho de 1989 (Lei de Agrotóxicos); no 

Decreto n.º 4.074, de 04 de janeiro 2002 (Regulamenta a Lei n.º 7.802, de 11 de julho de 1989); na 
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Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente); na Lei n.º 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais),  na lei n.º 5.197, de 3 de janeiro de 1967 

(Lei de Proteção à Fauna); na lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005 (Lei de Biossegurança); na Lei 

n.º 13.123, de 20 de maio de 2015 (Lei de Acesso ao Patrimônio Genético); no Decreto n.º 8.772, de 

11 de maio 2016 (Regulamenta a Lei n.º 13.123, de 20 de maio de 2015); na Lei n.º 10.650, de 17 de 

dezembro de 2003 (Lei de Acesso à Informação Ambiental); na Lei n.º 10.603, de 17 de dezembro de 

2002 (Lei de Proteção à Informação); na Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso 

a Informação); na Lei Complementar n.º 140, de 8 de dezembro de 2008 (Lei sobre Competência 

Administrativa em Matéria Ambiental); na Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 199O (Código de 

Defesa do Consumidor), nas Resoluções Conama: 001/1986, 002/1985, 006/1986, 009/1987, 086, 

237/1997, 281/2001, 305/2002, 334/2003, 378/2006 e 465/2014; na Convenção Sobre a Diversidade 

Biológica (CDB) – Decreto n.º 2.519, de 6 de março de 1998 (Convenção sobre a Diversidade 

Biológica) e nos Tratados e Convenções Internacionais em matéria ambiental e de direitos humanos 

assinados e ratificados pela República Federativa do Brasil, bem como em diplomas legais outros, 

análogos à matéria aqui em exame, pertinentes e constitucionalmente recepcionados, vêm 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência para   
 

 

 

I – DIZER: 

 
 

 

1. DA SÍNTESE FÁTICA  

Do episódio da contaminação e mortandade de abelhas em MATA/RS 

 

  

[...] Um dos maiores especialistas brasileiros em abelhas, o professor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Aroni Sattler, avaliou os resultados do 

levantamento feito em SC. Ele diz que as análises são preocupantes e “apenas a ponta do 

iceberg”: “Nós sabemos da importância do agro, não há dúvidas disso. Mas a que custo está 

se produzindo, e qual o efeito que isso tem? O apicultor está desamparado, e o agro ganha 

com as abelhas também. A parceria entre o agricultor e o apicultor deveria ser mais efetiva 

– avalia”. [...] – (Laudo comprova que agrotóxico causou morte de abelhas em SC – 
Por Dagmara Spautz, 11/03/2019 - 11h34 - Atualizada em: 11/03/2019 - 20h58. Disponível 

em https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/laudo-comprova-que-

agrotoxico-causou-morte-de-abelhas-em-sc. Consulta em: 12.03.2019. 

 

  O tema que será abordado no presente apelo a este I. Órgão Ministerial, respeita a um 

dos mais relevantes e impactantes da atualidade socioambiental brasileira e mundial, qual seja: A 

MORTANDADE DE ABELHAS!   

   No ano de 2018, mais precisamente no dia 12 de outubro, os apicultores que se 

dedicam a atividade da criação de abelhas e produção de mel no município de MATA/RS, foram 

surpreendidos por um evento inusitado: os enxames e colmeias de abelhas apareceram mortos, 

afetados por um evento de amplo espectro e impacto, provocado por contaminação química devido 

ao uso de agrotóxicos, que dizimou um número aproximado de 400 colmeias no perímetro de 

abrangência do contágio, provocando a morte de um número próximo ou equivalente a 20 milhões 

de abelhas. 

  Por relatos destes apicultores atingidos, a contaminação foi de tamanha envergadura 
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que além do número sem precedentes de abelhas mortas (grande mortandade e caixas de abelhas 

perdidas), várias pessoas também foram atingidas pela contaminação, somente no perímetro do 

município de MATA/RS.  

  Curiosamente neste mesmo dia e hora, por informações colhidas junto aos moradores 

e ao hospital do município, somente naquele mesmo dia um dos médicos da cidade, Dr. Welton Raci 

Malgarin da Costa, médico clínico, com endereço à Rua do Comércio, 451, Centro, MATA/RS, 

atendeu quase que simultaneamente um número aproximado de 50 pessoas com sintomas invulgares 

ao padrão normal das ocorrências, todas aparentemente apresentando náuseas, vômitos e mal estar 

pois muitos destes estavam expostos ao ar livre na hora da ocorrência. Até o Senhor Sérgio Roni 

Bruning, Prefeito Municipal, apresentou sintomas evidentes de contaminação, segundo ele próprio, 

por agrotóxicos.    

  Ao que tudo indica e tendo por base os relatos das pessoas atingidas e dos apicultores 

que tiveram suas colmeias afetadas, a mortandade de abelhas se deu devido a contaminação por 

agrotóxico aplicado por pulverização aérea, já que há relatos de avistamento de avião agrícola nas 

imediações das áreas atingidas, o qual teria aplicado o veneno (agrotóxico) nas plantações de soja 

que circundam a cidade, inclusive despejando o veneno sobre a cidade e parte da zona rural ao fazer 

uma determinada manobra. 

  O evento de contaminação foi noticiado pela televisão que divulgou amplamente o 

ocorrido. Tão logo houve possibilidade, os apicultores atingidos registraram Boletim de Ocorrência 

(BO) junto a PATRAM (BM) e também junto a Inspetoria Veterinária local (DEPARTAMENTO DE 

DEFESA AGROPECUÁRIA DA SECRETARIA DA AGRICULTRA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO 

DO RS), que tomou as primeiras providências no sentido de colher material para análise de favos de 

mel, cria e abelhas mortas (Of. 480/2018 SVZ/DAS/DDA, de 24.10.2018 – cf. cópia anexa), 

encaminhado-o para o Laboratório Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul (Lanagro-RS - 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Of. N° 54/2019/DLAB-RS/LANAGRO-

RS/CGAL/DAS/MAPA-MAPA, de 29.01.2019 – cf. cópia anexa), que concluiu a análise (análise n° 

480/2018), nas amostras a presença de: Azoxistrobina, Diflubenzuron, Tebuconazol, Fipronil – em 

Favo de mel; Azoxistrobina, Aletrina – em Favo com cria; Azoxistrobina, Diflubenzuron, Fipronil – 

Abelha (Resultado da análise em anexo).               

  Os apicultores informam ainda que a empresa exportadora “Apicomel – Indústria, 

Importação e Exportação de Produtos Apícolas Ltda”, com sede em Jaguari do Sul/RS e que 

comercializa seus produtos com matéria prima oriunda do município de MATA/RS, teve problemas 

de exportação de mel para a Europa, tendo sido toda a produção exportada da empresa devolvida 

pelos consumidores europeus (principalmente o mel) em função da contaminação do produto por 

resíduo de agrotóxicos, especificamente o FIPRONIL. 



  Informaram igualmente que quando, há muito tempo atrás, os agricultores do 

município de MATA/RS, substituíram o cultivo da soja pelo de arroz, nunca mais tiveram problemas 

de contaminação por agrotóxicos, sendo que há alguns anos (de 5 a 6 anos para cá), com o retorno do 

cultivo massivo da cultura da soja, os problemas de contaminação retornaram com força. 

  Por outro lado, os apicultores são unânimes e afirmar que as pulverizações com avião 

continuam a ocorrer e que até poucos dias atrás à data deste apelo, ainda foram avistados aviões 

realizando aplicações de agrotóxicos nas lavouras de soja próximas a cidade, repetindo uma prática 

que tem se tronado reiteradamente perigosa ao meio ambiente e a saúde da população. Nestes novos 

episódios de presença de aviões pulverizadores, uma propriedade rural foi especialmente atingida 

pela descarga de agrotóxicos proveniente do avião, atingindo uma casa de moradia e provocando a 

morte de 01 dos 4 cães de estimação da família, ficando um segundo cão em estado grave mas 

sobreviveu.    

  Estes, pois, em apertada síntese, os substratos fáticos que os Representantes reputam 

necessários aduzir para que amparado o presente postulado. 

  Passam os Representantes, assim, a fundamentar a sua pretensão!       

 

 

 

  2. DA AMBIÊNCIA TEMÁTICA   
 

Aspectos multidimensionais, patentes no Brasil e no exterior, referentes a 

problemática da mortandade de abelhas em decorrência do uso de agrotóxicos  

 

 

   A problemática da contaminação e mortandade das abelhas é um acontecimento que 

se projeta atualmente em escala mundial. Nesse sentido, migra atualmente do plano das ocorrências 

conjunturais para o plano dos eventos que expressam uma crise estrutural que tem no modelo de 

agricultura químico-dependente, baseada no uso massivo de agrotóxicos, senão a principal mas 

certamente uma de suas mais importantes características. 

   Fenômeno pluridimensional e de escala global, a mortandade de abelhas em larga 

proporção tem se apresentado, na opinião de muitos cientistas, como o prenúncio de uma catástrofe 

ambiental de amplitude incalculável, comparável, já, à extinção dos dinossauros. Não obstante a 

importância desses insetos seja não só incontestável como inquestionável, dada a função de 

polinizadores por excelência que desempenham na manutenção do equilíbrio das espécies, das plantas 

cultiváveis e do ecossistema como um todo, o valor do serviço ecossistêmico prestados pelas abelhas 

para a produção de alimentos no Brasil somente em 2018 foi estimado em 43 bilhões de dólares1.  

                                                
1 Em 2018, o valor do serviço ecossistêmico de polinização para a produção e alimentos no Brasil foi estimado em R$  

43 bilhões. A valoração monetária do serviço ecossistêmico de polinização considera o valor da produção e o incremento 

de produtividade associado aos polinizadores. Esta informação existe para 67 plantas, cultivadas ou silvestres, utilizadas 



  Por outro lado, a comunidade científica mundial está absolutamente de acordo – e 

sobre o tema não regista hoje qualquer conflito – que as abelhas são importantes indicadores 

biológicos a apontar a saúde (ou a doença) do meio ambiente. Consideradas as proporções que o 

fenômeno assume, tal fato se mostra especialmente relevante no caso do Brasil em face da posição 

que nosso país ocupa líder dos países megadiversos2.  

  Assim, é de todo plausível considerar que à exceção dos fenômenos diretos e reflexos 

decorrentes das mudanças climáticas que assolam o nosso planeta, sobre os quais a quase 

unanimidade da comunidade científica mundial consona, deixe de existir fenômeno outro em escala 

planetária tão relevante quanto a mortandade das abelhas. 

  A projeção dos eventos de contaminação, morte e sumiço de colmeias se projeta, pois, 

como referido, em escala global e tem deixado alarmados apicultores, agricultores, técnicos, 

cientistas, governantes e nações. Todos sem exceção são unanimes em afirmar que o problema é 

gravíssimo e assume contornos de prenúncio de uma catástrofe global de proporções inimagináveis.  

  No entanto, a par da extremo impacto causado por este fenômeno e de sua relevância 

extrema para a biodiversidade e a vida no planeta, um agente parece emergir como um dos principais 

– senão o principal – responsáveis pela contaminação e mortandade absurda das abelhas e suas 

colmeias: os agrotóxicos!   

  Nesse passo, a diminuição das populações de polinizadores em todo o mundo gerou 

grande preocupação sosbretudo da comundiade científica – mas não sometne desta – e estimulou 

inúmeros estudos para entender a origem das perdas de colônias. Uma causa principal, como referido, 

é o uso indiscriminado de diferentes pesticidas produzindo efeitos negativos sutis na fisiologia e 

comportamento das abelhas. 

  Em relevante artigo recentemente publicado, o qual é oportuno aqui transcrever por 

sua importância e destaque, o conceituado Professor Adilson Dias Paschoal, que é Professor Titular 

da Universidade de São Paulo – USP e Professor Sênior do Departamento de Entomologia e 

Acarologia da ESALQ – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, chama a atenção para a 

problemática envolvendo as complexas relações entre os polinizadores, aquecimento global e 

agrotóxicos. Esse tema, aliás, está cada vez mais presente nos debates travados pela comunidade 

científica mundial, onde a contaminação e mortandade das abelhas pelo uso massivo de agrotóxicos 

                                                
direta ou indiretamente na produção de alimentos no Brasil. O valor estimado do serviço ecossistêmico de polinização 

para a produção de alimentos no país é de R$ 43 bilhões em 2018. Cerca de 80% dessa quantia está associada a quatro 

cultivos de grande importância agrícola – soja, café, laranja e maçã. (Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos – Sumário para Tomadores de Opinião/Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores e Produção 

de Alimentos no Brasil – REBIPP: Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador, pg. 08, 2019.         
2 Os países chamados megadiversos integram o grupo de 17 países que concentram a riqueza da biodiversidade. São eles: 

África do Sul, Bolívia, Brasil, China, Colômbia, Congo, Costa Rica, Equador, Filipinas, Índia, Indonésia, Madagascar, 

Malásia, México, Peru, Quênia e Venezuela. MACHADO; Altair Toledo, SANTILI, Juliana; MAGALHÃES, Rogério, 

2008, pg. 47.   



é já uma unanimidade. Vejamos o artigo: 

_________________________________________________________________________ 
 

[...] Polinizadores, aquecimento global e agrotóxicos 

 

Insetos polinizadores, como as abelhas sem ferrão (jataí, arapuá), mamangavas e abelhas 

melíferas têm importância fundamental na produção agrícola e na qualidade dos alimentos. 

Estima-se que no Brasil o valor econômico da polinização seja de doze bilhões de dólares, 

equivalentes a 30% da produção das culturas agrícolas. A polinização, em nosso país, é 

essencial (90% a 100%) para maracujá, melancia, acerola e melão; alta (40% a 90%) para 

maçã, pera, ameixa, pêssego, abacate, goiaba, girassol e tomate; modesta (10% a 40%) para 

coco, café, canola, algodão e soja; e baixa (0% a 10%) para feijão, caqui e laranja. Para os 
Estados Unidos, os valores são os seguintes: amêndoas (100%), maçã (90%), mirtilo (90%), 

pêssego (48%), laranja (27%), algodão (16%), soja (5%). Morangos produzidos em 

ambientes fechados, sem polinizadores, apresentam frutos deformados, de baixo valor 

econômico. Milho, arroz e trigo são polinizados pelo vento. O Brasil é o oitavo país no 

mundo em produção de mel, com faturamento aproximado de 360 milhões de reais (2015), 

sendo mais da metade dele exportado. 

Apesar da importância crucial dos polinizadores na produção de alimentos e do potencial 

econômico da apicultura e da meliponicultura, as abelhas vêm sendo dizimadas em todo o 

mundo. Na China, a situação tornou-se dramática, surgindo os “homens abelhas”, pessoas 

que precisam subir em árvores para realizar o papel dos polinizadores, extintos em várias 

regiões, pelo uso excessivo de agrotóxicos. Estudo conduzido na Escola Politécnica (USP) 

mostra que o aquecimento global poderá ter significativo efeito sobre esses insetos, 

notadamente na região Sudeste do Brasil, reduzindo a produção agrícola de várias culturas. 

Efeito mais drástico e imediato é pelo uso de agrotóxicos, que atingem as abelhas 

diretamente por aplicações aéreas, ou indiretamente pelo uso de produtos sistêmicos, que, 

absorvidos pelas raízes ou pela parte aérea, contaminam as flores por elas visitadas (uma 

só abelha pode visitar dezenas de milhares de flores por dia). O resultado é a morte 

acentuada de colmeias, reduzindo a produção de mel, própolis, geleia real e cera, e a queda 

na produção de culturas que dependem de polinização por esses insetos. Assim é que no Rio 

Grande do Sul, o maior produtor de mel do país, 250.000 colmeias foram exterminadas em 

2015, notadamente pelos agrotóxicos neonicotinoides (derivados sintéticos da nicotina). 

Situação parecida ocorre no Nordeste, segunda região maior produtora de mel, onde esses 

agrotóxicos têm dizimado colmeias em áreas de melão. Em São Paulo, o extermínio é devido 

à pulverização aérea de agrotóxicos em canaviais. 

Os neonicotinoides matam as abelhas de diferentes formas: por intoxicação direta, afetando 

seu sistema nervoso, o que faz com que percam a noção de direção, não conseguindo voltar 
à colmeia; desregulando seu sistema imunológico, tornando-as suscetíveis às doenças virais, 

a que eram resistentes antes do contato com esses tóxicos; contaminando a água exsudada 

pelas plantas, que lhes serve de bebida, e que contém resíduos elevados desse veneno. Além 

das abelhas, outros polinizadores também são afetados: borboletas, mariposas, besouros. 

Aves, peixes e mamíferos são também intoxicados. Alguns desses agrotóxicos são 

cancerígenos humanos (câncer de tireoide). 

Pela morte de polinizadores, esses produtos foram proibidos em vários países. Aqui, os 

neonicotinoides continuam agindo impunemente, malgrado as perdas agrícola e apícola, 

sendo mantidos sob a alegação de que não há substitutos adequados para eles, como se 

agrotóxicos fossem a única técnica existente para o manejo de pragas e patógenos. 

É preciso que se entenda que em áreas tropicais e subtropicais o fator biológico (inimigos 

naturais, competidores etc.) é muito mais importante do que os fatores químico (agrotóxicos) 

e físico (clima) no manejo de pragas: também, que os agrotóxicos matam mais o que não é 

praga (os inimigos naturais e outras espécies úteis) do que a praga, gerando desequilíbrios 
biológicos, elevando espécies secundárias (que não causam danos acentuados) à condição 

de pragas primárias e criando resistência aos produtos usados no seu controle. 



O arsenal químico não resolve, de forma estável e permanente, o problema de pragas em 

áreas tropicais. Já tivemos agrotóxicos minerais, substituídos, em sequência, por clorados, 

fosforados, carbamatos, piretróides e neonicotinoides. O controle químico de pragas tem 

pouco mais de 60 anos; o biológico, pelo menos 400 milhões de anos, que é o tempo em que 

os insetos estão neste mundo, as espécies ajustando-se umas às outras em interações estáveis 

de predador-presa e de parasito-hospedeiro. O que os agrotóxicos têm feito nessas poucas 

décadas de uso é quebrar tais interações harmoniosas milenares, criando mais problemas 

do que realmente solucionando-os. 

As abelhas são muito afetadas pelos agrotóxicos por uma única razão: não têm (como as 

espécies que se alimentam de plantas) resistência como mecanismo pré-adaptativo. Ao longo 
de milhares de anos evoluindo com as plantas de que se alimentam, as espécies fitófagas 

desenvolveram resistência às toxinas desenvolvidas naturalmente pelas plantas para 

poderem sobreviver aos ataques (várias dessas toxinas naturais são usadas pelo homem para 

combater pragas: nicotina, piretrina, rotenona; outras foram sintetizadas a partir de suas 

moléculas). Esse mecanismo — chamado coevolução — não existe nas abelhas. Nelas, pelo 

contrário, cuja presença é benéfica às plantas, pela polinização que realizam, a coevolução 

deu-se no sentido de um mutualismo, beneficiando ambas, cabendo às abelhas, como moeda 

de toca, o néctar e o pólen, necessários à sua sobrevivência. 

Como espécie muito recente neste mundo, o homem só irá superar os problemas que criou, 

quando aprender a trabalhar com a natureza e não contra ela. 3[...] 

 

_________________________________________________________________________ 

   

  Por outro lado, especialmente no Estado do Rio Grande do Sul a questão da 

contaminação e mortandade de abelhas assume uma distinção ímpar dada a relevância não só dos 

serviços ecossistêmicos prestados por estes insetos, como os impactos direitos e indiretos que estes 

eventos causam na cadeia do mel, produto do qual o nosso Estado é o maior produtor do nacional:  

 

Nos últimos três meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por 

apicultores apenas em quatro estados brasileiros, revela reportagem de Pedro Guigori para 

a Agência Pública e Repórter Brasil. Foram 400 milhões no Rio Grande do Sul, 7 milhões 

em São Paulo, 50 milhões em Santa Catarina e 45 milhões em Mato Grosso do Sul, segundo 

estimativas de Associações de apicultura, secretarias de Agricultura e pesquisas realizadas 

por universidades.4 

  Por outro lado, especialmente no Estado do Rio Grande do Sul a questão da 

contaminação e mortandade de abelhas assume uma distinção ímpar dada a relevância não só dos 

serviços ecossistêmicos prestados por estes insetos, como os impactos direitos e indiretos que estes 

eventos causam na cadeia do mel, produto do qual o nosso Estado é o maior produtor do nacional.

  Vejamos o seguinte quadro: 

 

                                                
3 Disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: https://organis.org.br/polinizadores-aquecimento-global-e-

agrotoxicos/. Consulta em 09.03.2019.   
4 Disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: https://cartacampinas.com.br/2019/03/com-500-milhoes-de-

abelhas-mortas-em-tres-meses-agricultura-brasileira-pode-entrar-em-colapso/. Consulta em 08.03.2019.  
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https://cartacampinas.com.br/2019/03/com-500-milhoes-de-abelhas-mortas-em-tres-meses-agricultura-brasileira-pode-entrar-em-colapso/
https://cartacampinas.com.br/2019/03/com-500-milhoes-de-abelhas-mortas-em-tres-meses-agricultura-brasileira-pode-entrar-em-colapso/


 

  O principal causador, afirmam especialistas e pesquisas laboratoriais analisadas pela 

reportagem acima referida, é o contato com agrotóxicos à base de neonicotinoides e de Fipronil, 

produto proibido na Europa há mais de uma década. Esses ingredientes ativos são inseticidas fatais 

para insetos como é o caso da abelha e quando aplicados por pulverização aérea ou mesmo terrestre 

se espalham pelo ambiente em várias direções (por exemplo por meio da deriva, penetração no solo, 

dentre outras)”:  

Por exemplo, em Cruz Alta, município de 60 mil habitantes no Rio Grande do Sul, mais de 

20% de todas as colmeias foram perdidas apenas entre o Natal de 2018 e o começo de 
fevereiro. Cerca de 100 milhões de abelhas apareceram mortas, segundo a Apicultores de 

Cruz Alta (Apicruz). “Apareceram uns venenos muito bravos. Eles colocam de avião de 

manhã e à tarde as abelhas já começam a aparecer mortas”, relata o apicultor Salvador 

Gonçalves, presidente da Apicruz. “As abelhas são as principais polinizadores da maioria 

dos ecossistemas do planeta. Voando de flor em flor, elas polinizam e promovem a reprodução 

de diversas espécies de plantas. No Brasil, das 141 espécies de plantas cultivadas para 

alimentação humana e produção animal, cerca de 60% dependem em certo grau da 

polinização deste inseto. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

a Agricultura (FAO), 75% dos cultivos destinados à alimentação humana no mundo 

dependem das abelhas”, relatam.5 

 

 

                                                
5 Idem.  



 

   

 

  Ainda segundo a reportagem “no Brasil, há seis espécies de abelhas nativas 

— Melipona scutellaris, Melipona quadrifasciata, Melipona fasciculata, Melipona rufiventris, 

Nannotrigona testaceicornis, Tetragonisca angustula– e mais de 3 mil estrangeiras. A maioria delas 

não tem ferrão, ou tem o órgão atrofiado. 

https://apublica.us8.list-manage.com/track/click?u=47bdda836f3b890e13c9f416d&id=86d392e6c2&e=d680b34410


 

“Os principais inimigos das abelhas são os agrotóxicos neonicotinoides, uma classe de 

inseticidas derivados da nicotina, como por exemplo o Clotianidina, Imidacloprid e o 

Tiametoxam. A diferença para outros venenos é que ele tem a capacidade de se espalhar por 

todas as partes da planta. Por isso, costuma ser colocado na semente, e tudo acaba com 

vestígios: flores, ramos, raízes e até no néctar e pólen. Eles são usados em diversas culturas 

como de algodão, milho, soja, arroz e batata”. 
 

 

  Os eventos de contaminação e mortandade de abelhas tem se multiplicado e tornado 

particularmente significativos no Estado do Rio Grande do Sul, nos últimos meses, todos 

praticamente apontando para uma única causa: os agrotóxicos!!! Nesse contexto, podem ser 

relacionadas como os mais relevantes episódios de contaminação e mortandade de abelhas no Estado 

as seguintes ocorrências (Relato de Casos) com as respectivas datas de verificação:    

_________________________________________________________________________ 

 

RELATÓRIO DE CASOS SOBRE MORTANDADE APÍCOLA DERIVAS  

E PREJUÍZOS DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS 

 

1. ESTADO DE COISAS NO RIO GRANDE DO SUL 

 

Em 2015: diante da gravidade dos casos na Depressão Central, Missões, Alto Uruguai e 

parte da Campanha, é criado um Grupo de Trabalho da Mortandade de Abelhas ligado à 

Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura da Secretaria Estadual da Agricultura, 

com trabalhos entre 2015 e 2016, sendo entregues as conclusões ao Secretário de Estado da 

época, Ernani Polo. A redução estimada em 40% do volume de mel nas últimas safras e uma 

redução igualmente de 20% das colmeias no Estado. O relatório aponta os efeitos nocivos 
às abelhas de algumas partículas de neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid, 

tiametoxam) e de fipronil.6 Por terem efeitos sistêmicos, entram na seiva da planta e 

contaminam o pólen e néctar das suas flores que são visitadas pelas abelhas quando 

acontece a floração. Também as caixas e caixilhos ficam com resíduo de agrotóxicos, 

causando a intoxicação crônica na nova colmeia ali alojada que acaba sucumbindo também, 

de acordo com relato de apicultores entrevistados. “Nenhuma espécie de abelha está livre 

da ação destes inseticidas. Sempre existiu morte de colmeias, por fome, mau manejo, mas 

com características próprias conhecidas dos apicultores e técnicos, em média 10% ao ano, 

totalmente diferente do que vem ocorrendo, com mortalidade de até 80% das colmeias”, 

afirma Sanderlei Pereira, coordenador da Emater/Ascar em Candelária que coordenou o 

GT. Na Europa, foi registrada perda de mais de um milhão de colmeias devido às mortes 

causadas pelos neonicotinóides. Quanto ao fipronil, a Agência de Proteção do Meio 
Ambiente dos Estados Unidos classificou esse produto como de alto potencial cancerígeno 

(afeta principalmente a tireóide). A reportagem entrevistou apicultores que relataram perdas 

expressivas desde 2013 em Cruz Alta (associação de apicultores) e São Borja.  

 

Em 22 de outubro de 2018: na cidade de Mata-RS, Região Central, são relatadas a morte 

de milhares de abelhas possivelmente por agrotóxicos. Ao menos 300 caixas foram afetadas. 

Anselmo Folgerini, que é apicultor há mais de 30 anos e dono de uma das maiores produções 

da região, diz que nunca tinha visto algo parecido. "Nunca tinha visto igual. E a quantia que 

vai morrer não se sabe, porque estão morrendo ainda", diz Folgerini. Além dele, outros oito 

produtores de mel já registraram ocorrências devido ao grande prejuízo. A Polícia Civil 

pediu um levantamento da situação para a Patrulha Ambiental e vai examinar as abelhas 
que morreram. "Identificado, o responsável vai responder a um processo criminal, que pode 

sofrer uma pena, reparação dos danos e ainda fazer um Termo de Ajustamento de Conduta", 

explica o delegado Jun Sukekava.7 

  

                                                
6 http://www.ihu.unisinos.br/espiritualidade/oracoes-interreligiosas-ilustradas/186-noticias/noticias-2017/570035-

mortandade-de-abelhas-ja-e-generalizada-no-rio-grande-do-sul 
7 https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2018/10/22/morte-de-abelhas-causa-prejuizo-a-produtores-de-mel-

da-regiao-central-do-rs.ghtml 



Em 14 de dezembro 2018: laudos da Secretaria Estadual da Agricultura confirmam a 

presença do princípio ativo 2,4D aplicado em lavouras de soja em parreirais de uva afetados 

pelas derivas – 52 (de 53) amostras deram resultado positivo em 47 propriedades localizadas 

em 18 municípios a seguir listados: Candiota, Santiago, Silveira Martins, Jaguari, 

Encruzilhada do Sul, Piratini, Cacique Doble, São Borja, Maçambará, Monte Alegre dos 

Santos, Santana do Livramento, Dom Pedrito, Bagé, Sobradinho, Mata, Jari, São João do 

Polêsine, São Lourenço do Sul. Perdas em vinhedos e pomares de oliveiras na região da 

Campanha, Fronteira e Centro do Estado. Nos campos de cima da Serra também registram-
se prejuízos na produção de maçã e uva. A IBRAVIN estima uma quebra de 40% na safra de 

uva, cerca de 216 milhões de reais.8 Ministério Público Estadual está com inquérito civil 

aberto desde 2015, pois a situação é recorrente. Promotora Anelise Grehs que coordena o 

Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais aponta possível conclusão até final de janeiro 

cogitando a suspensão do uso do produto, a criação de zonas de exclusão de aplicação ou, 

preferencialmente, acordo para substituir o herbicida por alternativo.  

 

Em 03 de janeiro de 2019: é divulgada a tese “Desaparecimento e morte de abelhas no 

Brasil, registrado no aplicativo Bee Alert” defendida por Dayson Castilhos, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da Ufersa, objetivou determinar as concentrações dos 

agrotóxicos em abelhas africanizadas mortas com suspeita de envenenamento. Das amostras 

coletadas, 100% apresentaram contaminação por pesticidas. O critério para coleta foi a 
morte maciça de abelhas no interior das colmeias, no chão da entrada dos apiários ou 

abelhas agonizando perto de uma colmeia. A tese teve a orientação do professor Lionel 

Gonçalves, um dos maiores pesquisadores de abelhas na América Latina.9 A pesquisa teve 

abrangência nacional e contemplou os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. A maior frequência 

de resíduo de agrotóxico encontrado foi fipronil, com 68,4%. Essa substância é apontada 
pelos pesquisadores como a principal causa de envenenamento das abelhas. Também foram 

encontrados resíduos de tiametoxam (42,1%), imidaclopride (28,9%), acetamipride (5,3%), 

nitenpiram (5,3%) e, tiaclopride (2,6%), dentre outros. “Os resultados das análises das 38 

amostras foram surpreendentes e apresentaram altos índices de frequência de detecção dos 

agrotóxicos fipronil e neonicotinóides”, revelou o pesquisador. Outra constatação é que a 

carga de agroquímicos suportada pelas abelhas analisadas é alarmante. Para o professor 

Jeferson Dombroski, “A pesquisa traz o problema para a realidade ao provar cientificamente 

as denúncias de que colônias de abelhas estão sendo mortas por agrotóxicos”, pontua. “São 

resultados científicos que comprovam que o homem está dizimando a biodiversidade”, 

considerou. Para o professor, o apicultor é o lado fraco dessa história uma vez que, 

normalmente, é ele que leva as abelhas para polinização das flores. “Se o apicultor perder 

a colmeia não afeta o fruticultor, nem os grandes produtores de frutas. O prejuízo fica com 
o apicultor”, afirmou. O professor ressalta que na fruticultura de exportação o controle na 

aplicação dos agrotóxicos é mais rígido. 

 

Em 03 de janeiro de 2019: abelhas de 200 colmeias são encontradas mortas em São José 

das Missões, na localidade de Linha Progresso a 6 km do centro da cidade. Estima-se a 

morte de 12 milhões de abelhas considerando a média de 60 mil insetos por colmeia de 

acordo com agrônomo da Emater Mairo Piovesan. A provável causa da morte foi aplicação 

de inseticida à base de fipronil para o controle do tamanduá-da-soja, tendo sido utilizado 

conjuntamente “no mesmo tanque de pulverização com glifosato na dessecação de plantas 

daninhas da soja, atingindo plantas de nabo forrageiro em que se encontravam as abelhas”. 

Segundo o agrônomo, a aplicação ocorreu em lavoura a 3 km das colmeias: “Como as 
abelhas circulam num diâmetro de 6 km, elas acabaram chegando às flores do nabo 

forrageiro e se contaminado, depois, ao retornarem às colmeias, infectando toda a sociedade 

de abelhas, ou seja, nas caixas em que vivem e produzem o mel.”10 Organizações 

                                                
 
8 Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/campo-e-lavoura/noticia/2018/12/quebra-da-safra-de-uva-

na-campanha-por-residuos-de-24-d-pode-chegar-a-40-cjpnyorlh0la701piiirqkqrf.html. Consulta em 06.03.2019.    

9 Disponível em: https://assecom.ufersa.edu.br/2019/01/03/pesquisa-da-ufersa-comprova-mortes-de-abelhas-

africanizadas-por-agrotoxicos/. Consulta em 06.03.2019.   

10 Disponível para consulta em: https://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Cidades/2019/1/670088/Abelhas-de-200-

https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/campo-e-lavoura/noticia/2018/12/quebra-da-safra-de-uva-na-campanha-por-residuos-de-24-d-pode-chegar-a-40-cjpnyorlh0la701piiirqkqrf.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/campo-e-lavoura/noticia/2018/12/quebra-da-safra-de-uva-na-campanha-por-residuos-de-24-d-pode-chegar-a-40-cjpnyorlh0la701piiirqkqrf.html
https://assecom.ufersa.edu.br/2019/01/03/pesquisa-da-ufersa-comprova-mortes-de-abelhas-africanizadas-por-agrotoxicos/
https://assecom.ufersa.edu.br/2019/01/03/pesquisa-da-ufersa-comprova-mortes-de-abelhas-africanizadas-por-agrotoxicos/
https://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Cidades/2019/1/670088/Abelhas-de-200-colmeias-sao-encontradas-mortas-em-Sao-Jose-das-Missoes


ambientalistas divulgam como o maior massacre apícola já ocorrido. O caso foi registrado 

na Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões, sendo que o levantamento da situação 

também foi feito pela Patrulha Ambiental da BM de Frederico Westphalen.  

 

Em 04, 06, 07 e 08 de janeiro de 2019: laudos indicam resíduos de agrotóxicos (2,4D) nas 

áreas urbanas. Em Santana do Livramento, a coleta foi feita em uma amostra de cinamomo 

da Praça Oriovaldo Grecelle, em frente ao Hospital Santa Casa, região central da cidade. 

“Nos surpreendeu, sim, ter encontrado isso em zona urbana”. Quem detectou foram os 
nossos fiscais que estão na rua. Começaram a verificar dentro da cidade que vegetais tinham 

os mesmos sintomas do campo (frutos secam e não se desenvolvem, por exemplo) – diz 

Fabíola Boscaini Lopes, chefe da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da 

Agricultura. Em Bagé, laudo técnico assinado por biólogo da prefeitura municipal indicou 

o resíduo de 2,4D em cinamomos em frente ao Hospital Universitário. Ninguém pulveriza 

dentro das cidades. Estamos falando de um problema sério que precisa ser assumido pelo 

poder público, diz Norton Victor Sampaio, professor agrônomo de viticultura da Unipampa.  

 

Aplicativo Bee Alert (sem abelha, sem alimento): esse aplicativo lançado em 2014 funciona 

como base de dados geolocalizados para registro de casos de mortandade ou perdas 

expressivas de abelhas em apiários, reunindo o número de 25.426 colmeias afetadas em 358 

casos registrados em todo o mundo. Destes, 278 ocorreram no Brasil, Paraguai e Uruguai, 
a maior parte deles no Estado de São Paulo, base da universidade responsável pelo projeto 

de pesquisa acadêmica (UFERSA), liderada pelo Prof. Lionel Gonçalves.11No RS, foram 

registrados 41 casos, as perdas (em colmeias) mais expressivas ocorreram nas cidades de 

São Gabriel em direção a Dom Pedrito (62c, 86c, 150c), Rosário do Sul (220c), Santa 

Margarida do Sul (291c, 65c), São Francisco de Assis (120c), Santiago (49c), nas 

proximidades de Bertoldo Trindade (180c), Fazenda Vilanova (34c), Caracol (22c), São Luiz 
Gonzaga (21c), Ijuí (30c), Ijuí em direção a Cruz Alta (80c, 70c), Crissiumal (35c), Itatiba 

do Sul (221c), Barracão (160c), Marcelino Ramos divisa RS-SC (50c, 45c), Três Arroios 

(33c, 33c). Não consta a informação do ano de registro de cada caso. 

 

Mapeamento de Abelhas Participativo – Relatório 2014/2017 “Movimento Colmeia Viva” 

(iniciativa das agroquímicas): abrangência nos Estados de RS, MG, PR, MS, MT, RJ e GO, 

objetivando o desenvolvimento de um Plano de Ação Nacional voltado às “boas práticas de 

aplicação dos defensivos agrícolas, visando uma relação mais produtiva entre agricultura e 

apicultura”. As visitas e coletas foram feitas no estado de SP, nos demais os atendimentos 

foram via um canal telefônico de 0800 buscados predominantemente por apicultores. Os 

percentuais predominantes de mortalidade estão na faixa de 99% a 70% do apiário 

comprometido – dos casos registrados, 210 caixas nessa faixa em 2014-2015 (50,72% do 
total), 1261 caixas em 2015-2016 (94,95% do total), 1854 caixas em 2016-2017 (60,71% do 

total) e 624 caixas em dois meses de 2017 (junho a agosto; 45,35% do total). Foram 

realizadas 88 coletas para análise, destas, 29 resultaram negativo para resíduos químicos e 

59 positivo para neonicotinoides e pirazol. (Clorantraniliprol, Oxamil, Pirimicarbe, 

Metiocarbe, Carboxina, Clofentezina, Tebufenozide, Fenoxicarbe, Procloraz, Acetamiprido, 

Tiametoxam, Dinotefuran, Imidacloprido, Clotianidina, Tiacloprido e Nitenpiran, 

Flonicamida, Malationa, Dimetoato, Clorpirifós, Fosmete, Clorpirifósmetil, Acefato, 

Indoxacarb, Fenpiroximato, Fipronil, Fipronil Sulfona, Acrinatrina, Etofenproxi, 

Metaflumizona, Flutriafol, Difenoconazol, Flusilazol, Propiconazol, Tebuconazol, 

Triadimenol, Bitertanol, Metconazol, Penconazol, Triticonazol, Epoxiconazol, Tetraconazol, 

Ciproconazol). Ao final, defendem que o sistema normativo sobre registro, limitações da 
aplicação aérea de neonicotinoides e fipronil (IN MAPA-IBAMA 01/2012, 20/2013 e 

01/2014), a vedação de aplicação aérea na distância de 500m de povoações e mananciais 

de água e 250m de moradias isoladas (IN MAPA 02/2008), além do processo dito rigoroso 

de registro e a exigência do receituário garantiriam a segurança no uso desses produtos. 

Concluem uma queda nos registros de mortandade apícola.  

 

Em 18 de janeiro de 2019: Quarenta novos produtos comerciais com agrotóxicos receberam 

permissão para chegar ao mercado nos próximos dias. O Ministério da Agricultura publicou 

no Diário Oficial da União  de 10 de janeiro o registro de 28 agrotóxicos e princípios ativos. 

Entre eles um aditivo inédito, o Sulfoxaflor, que já causa polêmica nos Estados Unidos. Os 

                                                
colmeias-sao-encontradas-mortas-em-Sao-Jose-das-Missoes. Acesso em 01.03.2019. Consulta em 06.03.2019.   
11 Disponível para consulta em: http://www.semabelhasemalimento.com.br/beealert/. Consulta em 06.03.2019.   

https://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Cidades/2019/1/670088/Abelhas-de-200-colmeias-sao-encontradas-mortas-em-Sao-Jose-das-Missoes
http://www.semabelhasemalimento.com.br/beealert/


outros são velhos conhecidos do agricultor brasileiro, mas que agora passam a ser 

produzidos por mais empresas e até utilizados em novas culturas, entre elas a de alimentos. 

Na edição desta sexta-feira (18/1) do Diário Oficial, a Coordenação-Geral de Agrotóxicos 

e Afins do Ministério Agricultura publicou lista com mais 131 pedidos de registro de 

agrotóxicos solicitados nos últimos três meses de 2018. Eles ainda passarão por avaliações 

técnicas de três órgãos do governo. 
12

 

 

Em 20 de janeiro de 2019: Agrotóxico da soja extermina 80% das abelhas no RS. Doutor 

em ciências biológicas, Osmar Malaspina estuda abelhas há 40 anos e integrou a equipe de 

pesquisa. Segundo ele, o problema está na utilização incorreta do produto. Esta também é a 

denúncia do coordenador da Câmara Setorial de Apicultura do estado, Aldo Machado. “É 

um problema que vem se agravando de dois anos para cá, e não tem ninguém fiscalizando. 

O Ministério Público não está se mexendo, o governo também não”, diz. Em Santiago (RS), 

apicultores estimam ter perdido 200 colmeias, diz Machado. “O presidente do Sindicato de 

Cruz Alta me contou que cerca de 1.000 colmeias devem ser perdidas só no município”. 
Segundo o coordenador da Câmara Setorial, um laudo da Universidade de Santa Maria 

estima o prejuízo por colmeia em R$ 810. “O produtor que aplica de forma incorreta para 

economizar está ganhando, e o apicultor, pagando a conta”, afirma.13 

Na Cidade do Cabo, capital legislativa da África do Sul, mais de um milhão de abelhas 

teriam morrido por causa de fipronil em 2018. 

 
Em 21 de janeiro de 2019: A administração pública não pode descumprir os mandamentos 

legais, colocando em risco a sociedade e o meio ambiente. Essa foi a tese vencedora em 

processo do Ministério Público de São Paulo contra o estado paulista e o município de 

Piquete, que não cumpriram com as suas obrigações de regular e fiscalizar, por meio da 

Vigilância Sanitária, os resíduos agrotóxicos nos alimentos produzidos e comercializados 

naquela cidade. Foi determinado que a Fazenda do Estado de São Paulo se comprometerá 

a regular, normatizar, controlar e fiscalizar os resíduos de agrotóxicos nos alimentos com 

uma periodicidade mínima semestral, sob pena de responsabilização por ato de improbidade 

administrativa.14 
 

_________________________________________________________________________ 

 

  Parece estar mais do que evidente, portanto, que os elementos colhidos por um sem 

número de ocorrências não só no Estado do Rio Grande do Sul como de resto em outros estados da 

nação e também em vários lugares do mundo, apontam unanimemente para a responsabilidade dos 

agrotóxicos – dentre estes especialmente os do grupo dos neonicotinóides, mas não somente estes – 

como os principais responsáveis pela contaminação e mortandade de abelhas e suas colmeias em larga 

escala.      

  Aliás, reforçando esse argumento, o renomado Professor e geneticista de expressão 

internacional Dr. Lionel Segui Gonçalves, especialista em abelhas e professor aposentado da 

Universidade de São Paulo (USP), assim refere em opinião taxativa: “Há mais de 10 anos as abelhas 

têm desaparecido em diversos países do mundo. E qual o principal culpado? Segundo o especialista, 

o uso indiscriminado de agrotóxicos”: 

                                                
12 Disponível para consulta em: https://reporterbrasil.org.br/2019/01/governo-liberou-registros-de-agrotoxicos-

altamente-toxicos/. Acesso em 06.03.2019.   
13 Disponível para consulta em: https://blogdacidadania.com.br/2019/01/agrotoxico-da-soja-extermina-80-das-abelhas-

no-rs/. Acesso em 06.03.2019. 
14 Disponível para consulta em: https://www.conjur.com.br/2019-jan-21/tj-sp-manda-municipio-regular-uso-agrotoxicos-

alimentos. Acesso em 06.03.2019.  
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[...] Gonçalves criou a campanha Bee or not to be (Sem Abelhas, Sem Alimento). Em 

tradução mais próxima da literal, “Ter abelhas ou não ser”. A campanha divulga a importância 

das abelhas para a sobrevivência da agricultura e da alimentação em todo o mundo. O 

professor explica que as diversas agressões ao meio ambiente estão relacionadas à 

chamada Colony Colapse Disorder(CDC), algo como Transtorno do Colapso das Colônias. 

São várias as causas para o desaparecimento e a morte das abelhas: desmatamentos, variações 

climáticas e agentes patogênicos (vírus, bactérias, ácaros), entre outros. Mas é o uso dos 

pesticidas, explica o pesquisador, o principal causador da CDC. Os agrotóxicos que possuem 

nicotina em suas fórmulas – os neonicotinoides – bloqueiam as comunicações entre as células 

do sistema nervoso dos insetos, as sinapses. 

Assim, quando elas saem em busca e néctar e pólen e se contaminam com esses agrotóxicos, 

têm um bloqueio no cérebro que causa amnésia. “Ela esquece do local de onde veio e acaba 

se perdendo na natureza, desaparecendo”, conta Gonçalves. É a chamada síndrome do 

desaparecimento. 

NORDESTE TEM SITUAÇÃO CRÍTICA 

O Nordeste responde por 1/3 de toda a produção apícola do país. É lá, também, segundo o 

professor, que se encontra a situação mais crítica para a existência das abelhas. Além das 

agressões ao meio ambiente, o semiárido da região sofre com a falta de investimento em 

tecnologias menos agressivas. Uma das alternativas é o uso de colmeias sob a proteção de 

vegetações, para evitar as insolações e fornecer água potável. Há também técnicas de manejo 

apropriadas ao clima da região, para melhor conforto das abelhas e dos apicultores. 

A desvalorização dos apicultores que fornecem as colmeias também ameaça a polinização de 

alimentos no Brasil. No Rio Grande do Norte, líder nacional de produção de melões, os 

produtores pagam valores irrisórios aos apicultores, conta o pesquisador, e promovem a 

morte das abelhas pelo excesso de agrotóxicos: 

– Embora a polinização da flor do melão seja altamente dependente das abelhas, o preço do 

aluguel por colmeia pago aos apicultores oscila entre R$ 20,00 e R$ 30,00. Como se usa 

muito agrotóxico nessa cultura para combater as pragas, geralmente há muita perda de 

abelhas devido ao uso indiscriminado dos pesticidas, fato que ultimamente vem 

desestimulando os apicultores a colocarem suas abelhas nas culturas de melão. 

NA CHINA, HOMENS-ABELHAS 

 

O cenário sem abelhas, segundo Gonçalves, já existe. Ele conta que na região de  Sichuan, 

na China, as abelhas desapareceram. Hoje as pessoas tentam realizar o trabalho de 

polinização de forma manual. São os chamados “homens-abelhas”. Eles sobem nas árvores 

com varas que contêm, em uma das extremidades, pelugens de pássaros que foram colocadas 

em vasilhas com pólen. 

O desaparecimento das abelhas na região ocorreu por causa do excesso de pesticidas com 

nicotina. 

http://www.semabelhasemalimento.com.br/tag/lionel-segui-goncalves/


O professor lamenta a substituição dos insetos por trabalhadores, ou mesmo pela robótica: 

– Pela complexidade e perfeição de uma abelha que resulta de milhares de anos de evolução, 

o trabalho desses maravilhosos insetos na natureza jamais será substituído pelas ações do 

homem nem pelos mais robustos ou aperfeiçoados robôs. É atribuída a Albert Einstein a 

frase: “Se as abelhas vierem a desaparecer da face da Terra quatro anos após o homem 

também desaparecerá”.[...]15 

  Ressaltando a importância dos insetos polinizadores para a sanidade da biodiversidade, 

desde o ponto de vista, sobretudo, dos serviços ecossistêmicos prestados, a Plataforma BPBES 

(Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, integrante da REBIP (Rede 

Brasileira de Interações Planta-Polinizador), apresentou, em 06 de Fevereiro de 2019 o 

“SUMÁRIO PARA TOMADORES DE DECISÃO – no âmbito do Relatório Temático sobre 

Polinização, Polinizadores e Produção de Alimentos no Brasil. 

  Produzido em parceria com a Rede Brasileira de Interações Planta -

Polinizador (REBIPP), como referido, este relatório é o primeiro do gênero produzido 

no país e o primeiro serviço ecossistêmico abordado como temática de relatório no 

contexto da BPBES. Congrega um grupo  independente formado por 12 autores que vêm 

trabalhando regularmente na sua redação desde agosto de 2017, além da revisão externa 

acurada de outros 11 especialistas da área.  

  Em conjunto de informações preciosíssimas para orientar as discussões em torno do 

tema e chamar a atenção para a urgência do debate, o documento contou coma colaboração do CNPq, 

Ministério do Meio Ambiente, Governo Federal, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) e Academia Brasileira de Ciências (ABC), dentre outras, formando um acervo documental 

importante no sentido de disponibilizar dados críveis e informações robustas produzidas sob o crivo 

científico. Deste documento referencial, vale referir as seguintes passagens: 

[...] Grande parte (76%) das plantas utilizadas para produção de alimentos no Brasil é 

dependente do serviço ecossistêmico de polinização realizado por animais. A diversidade 

brasileira de polinizadores apresenta um potencial para a melhoria da produção e da 

sustentabilidade da agricultura nacional, bem como a garantia da segurança alimentar. Das 
289 plantas cultivadas ou silvestres, utilizadas direta ou indiretamente na produção de 

alimentos no país, existe conhecimento disponível sobre a polinização de 191 (66%). Destas, 

há dados sobre a interação planta-visitante floral para 75% (144) e, para 60% (114), existem 

dados específicos sobre os polinizadores. 

 Em 2018, o valor econômico do serviço ecossistêmico de polinização para a produção 

de alimentos no Brasil foi estimado em R$ 43 bilhões. A valoração monetária do serviço 

ecossistêmico de polinização considera o valor da produção e o incremento de produtividade 

associado aos polinizadores. Esta informação existe para 67 plantas, cultivadas ou silvestres, 

utilizadas direta ou indiretamente na produção de alimentos no Brasil. O valor estimado do 

                                                
15 Disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: https://deolhonosruralistas.com.br/2017/08/21/pesquisador-explica-por-

que-agrotoxicos-sao-principais-culpados-por-desaparecimento-de-abelhas/. Acesso em 02.02.2019. 
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serviço ecossistêmico de polinização para a produção de alimentos no país é de R$ 43 bilhões 

em 2018. Cerca de 80% desta quantia está associada a quatro cultivos de grande importância 

agrícola - soja, café, laranja e maçã. 

 Diversas são as oportunidades disponíveis para melhorar o serviço ecossistêmico de 

polinização, diminuir as ameaças aos polinizadores e aumentar o valor agregado dos produtos 

agrícolas associados. Ações voltadas à conservação e ao manejo do serviço ecossistêmico de 

polinização giram em torno de agricultura sustentável, intensificação ecológica da paisagem 

agrícola, formas alternativas de controle e manejo integrado de pragas e doenças, redução do 
deslocamento de agrotóxicos para fora das plantações, produção orgânica e certificação 

ambiental.  

 A manutenção de habitats conjunto de polinizadores está distribuído nos seguintes 

grupos: abelhas (66,3%, 165 espécies), besouros (9,2%, 23 espécies), borboletas (5,2%, 13 

espécies), mariposas (5,2%, 13 espécies), aves (4,4%, 11 espécies), vespas (4,4%, 11 

espécies), moscas (2,8%, 7 espécies), morcegos (2%, 5 espécies) e hemípteros (0,4%, 1 

espécie).  

 As abelhas participam da polinização de 80% (91) das plantas cultivadas ou silvestres 

para as quais existem dados disponíveis sobre a polinização (114), sendo polinizadores 

exclusivos de 65% (74) delas. Contudo, certas plantas cultivadas ou silvestres dependem 

exclusivamente ou primordialmente de outros animais para a realização desse serviço, como 

é o caso da polinização por aves em flores de bacuri, de besouros em flores de pinha e 
araticum, de mariposas em flores de mangaba e de moscas em flores de cacau.  

 A abelha Apis mellifera é manejada para incrementar a polinização de diversos 

cultivos. Sabe-se, entretanto, que polinizadores nativos têm potencial maior para aumentar a 

produção quando introduzidos em áreas agrícolas. Desta forma, quando a polinização por 

Apis mellifera possui pouca ou nenhuma efetividade, torna-se essencial o manejo de 

polinizadores nativos para o aprimoramento da polinização, a exemplo dos cultivos de 

acerola, castanha-do-brasil, maracujá e tomate. [...]16 

 

  A outro bordo, O “RELATÓRIO DO GRUPO TÉCNICO SOBRE MORTANDADE 

DE ABELHAS DA CÂMARA SETORIAL DA APICULTURA E MELIPONICULTURA DO RIO 

GRANDE DO SUL, DATADO DE 17/08/2016, constituído para examinar o problema da mortandade 

de abelhas em 2016 e composto por especialistas reconhecidos, apresentou importantes avaliações e 

conclusões dos trabalhos que desenvolveu na ocasião. São elas:    

_________________________________________________________________________ 

 

RELATÓRIO DO GRUPO TÉCNICO SOBRE MORTANDADE DE ABELHAS DA 

CÂMARA SETORIAL DA APICULTURA E MELIPONICULTURA – PORTO 

ALEGRE – RS - 17/08/2016. 

 

O Grupo Técnico (GT) sobre Mortalidade de Abelhas foi criado na reunião ordinária 

da Câmara Setorial da Apicultura e Meliponicultura no dia 26 de agosto de 2015, com o 

propósito de estudar as causas deste fenômeno e apresentar propostas de solução ou de 
encaminhamentos pela Câmara Setorial. 

A primeira reunião do GT realizou-se dia 07 de outubro e 2015, onde iniciamos os 

trabalhos do grupo levantando informações sobre esse fenômeno, que é mundial. Houve mais 

quatro reuniões até a presente data, além de uma longa série de troca de correspondências e 

informações por e-mail. Foi incluído pela Câmara dentro do tema "Sanidade", envolvendo 

todo o tema de sanidade apícola, mas o próprio GT decidiu restringir ser foco de estudos 

sobre o tema mortandade das abelhas. 

                                                
16 Fonte: BPBES (Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos/REBIP (Rede Brasileira de 

Interações Planta-Polinizador): SUMÁRIO PARA TOMADORES DE DECISÃO – Relatório Temático sobre 

Polinização, Polinizadores e Produção de Alimentos no Brasil. Disponível no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.bpbes.net.br/produto/polinizacao-producao-de-alimentos/. Consulta: 06.03.2019.  
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A mortandade de abelhas ocorre também por fome, manejo errado de apiários, pólen 

tóxico (barbatimão), doenças e parasitas, causas essas conhecidas pelos apicultores, diferente 

da mortandade que vem ocorrendo nos últimos anos pela ação do Fipronil e algumas 

partículas dos neonicotinóides. 

Foram analisadas mais de 20 publicações sobre o assunto, com discussão posterior 

no Grupo de Trabalho, e encontramos os seguintes fatos comprovados: 

O uso em larga escala no Brasil de agrotóxicos com efeitos nocivos às abelhas, em 

especial aqueles do grupo dos Neonicotinóides (Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxam) e 
Fipronil. 
 

Neonicotinóides: 
 

Tem origem na composição química da nicotina, porém alcançam concentrações até 10.000 

vezes maiores do que a nicotina no tabaco, além de se degradar em oito metabólitos, as vezes, 

mais potente que a própria matéria ativa. 
 

Fipronil:  
 

Pertence ao grupo dos fenilpirazóis e sua ação nas abelhas é similar ao imidacloprid 

(Tabela 1).  

Fipronil-desulfinil é um dos produtos resultantes da decomposição do Fipronil sendo 10 

vezes mais tóxico que o próprio Fipronil (tabela 1). 
 

Tabela 1. DL 50 dos produtos Imidacloprid e Fipronil relacionada a forma de absorção 

(nanogramas) pelas abelhas. 

DL 50 Por Ingestão (nanograma/abelha) Por Contato (nanograma/abelha)  

Imidacloprid                         4,5                                         24,0 

Fipronil                                 4,0                                           6,0 
 

Fonte: apiculturagalega.org – Despoboamento de colmeas en Galicia 
 

Na França, no ano de 1990, o Fipronil sofreu restrição ao uso., No ano de 1999 foi 

suspenso o uso em semente de girassol e tal posição foi ratificada em 2003. 

Em fevereiro de 2004 o Fipronil foi proibido na França, por ter causado a diminuição 
de 60% da produção de mel naquele pais. 

Em setembro de 2008 os neonicotinóides foram proibidos na Itália, por mortandade 

de colmeias. 

Em maio de 2008 um dos neonicotinóides foi proibido no Sul da Alemanha (Poncho 

- Clotianidina), por provocar a morte de 11 mil colmeias. 

Em maio de 2013 os neonicotinóides foram proibidos em todos os países da Europa. 

A ação mortal desses inseticidas nas abelhas é exercida sobre o sistema nervoso 

central, bloqueando de forma irreversível os receptores nervosos. 

As abelhas afetadas perdem o senso de orientação e não conseguem voltar para as 

colmeias, pelo que as colmeias vão perdendo população até ficarem sem abelhas. 

Esses produtos atuam nas plantas de forma sistêmica, razão pela qual o agrotóxico 

aparece no pólen e no néctar coletados pelas abelhas. 
Com Intoxicação crônica pela ingestão do néctar contaminado, em poucos dias as 

abelhas sofrem de transtornos de memória e orientação, assim como transtornos fisiológicos. 

As abelhas não são capazes de voltar para as colmeias. 

No final do processo, as colmeias apresentam-se sem abelhas, porém, com cria 

operculada e as reservas de alimentos intactas. 

Não há sintomas, simplesmente as colmeias vão perdendo população até ficarem 

sem abelhas. 

Foi registrada perda de mais de 1.000.000 de colmeias na Europa devido a morte 

causada pelos neonicotinóides. 

Com a diminuição da população das colmeias, é propiciado um estresse que conduz 

a sucessíveis a ataques secundários de varroase, viroses, bactérias e fungos, que as levam a 
morte. 

A Agência de Proteção do Meio Ambiente do USA, classificou o Fipronil com de 

alto potencial cancerígeno (afeta principalmente a tireóide).  

Os tratamentos de sementes para plantio, protegidas contra insetos com essas 

partículas, contaminam por ação sistêmica o néctar e o pólen da cultura, causando a morte 

das abelhas. 

Os resíduos desses agrotóxicos permanecem no solo por mais de dois anos, sendo 

absorvidos pela cultura subsequentes ou pelas plantas daninhas, que assim continuam 

intoxicando as abelhas através do pólen e néctar que posteriormente oferecem às mesmas. 



Nas análises de água em riachos na Europa foram encontrados altos índices dessas 

partículas. 

Pela forma de ação destas partículas sobre as abelhas, contaminando a água, o solo 

e os alimentos (néctar e pólen), não é possível a convivência das abelhas com o uso destes 

químicos. 

Considerando que as abelhas são extremamente importantes para produção de 

alimentos e manutenção das florestas através polinização, além de gerarem fonte de renda 

para centenas de famílias no Rio Grande do Sul; 
Considerando que a Câmara Setorial da Apicultura e Meliponicultura do Rio Grande 

do Sul têm como objetivo salvaguardar as abelhas, e as atividades a elas ligadas, inclusive, 

apoiando a Cadeia Produtiva do Mel.  

Considerando ainda a adoção uma série de outras medidas e manejos visando 

mitigar efeitos relacionados a outros produtos de origem químicos e que estressam ou matam 

as abelhas, às variações climáticas e impactos ambientais antrópicos aos quais a apicultura e 

a meliponicultura estão sendo submetidos. 
 

Propõem-se: 
 

1. A recomendação de que esta Câmara Setorial deva solicitar aos órgãos competentes a 

proibição do uso das partículas Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxam e Fipronil nas 

culturas agrícolas no Estado, e sugerir que o mesmo se faça em todo o Brasil, tendo em vista 
a ameaça que causam ao processo de polinização das culturas bem como ao extermínio das 

abelhas. 

2. Que os apicultores e meliponicultores sejam informados sobre os programas e calendários 

de controle de pragas rotineiros da sua região e quais produtos utilizados. 

3. Os setores envolvidos: apicultores, meliponicultores e agricultores formulem regras de 

convivência e acordos com base em informações mútuas, pois polinização e flores são de 

interesse do grupo. 

4. Colocar nas caixas o nome e fone do apicultor e ou meliponicultor para que o mesmo seja 

avisado com antecedência de alguma prática envolvendo agrotóxico. 

5. Na impossibilidade de uso de produtos não tóxicos a abelha buscar o de menor ou Baixa 

toxidez 
6. Adotar, quando possível, métodos de aplicação menos impactantes para os polinizadores. 

7. Quando da aplicação de agrotóxico ver possibilidade de confinamento das abelhas com 

oferta de alimento e água. 

8. Buscar horário de aplicação do produto químico incompatível com o horário de atividade 

das abelhas. 

9. Uso de programa integrado de controle de pragas e produtos seletivos. 

10. Cuidados com os descartes de resíduos e embalagens de agrotóxicos. 

11. Usar agrotóxicos só quando ocorrer Nível de Dano Econômico (NDE). 

12. Que o Estado intensifique a fiscalização do uso de agrotóxicos proibidos, 

contrabandeados, misturas de produtos químicos não recomendados, bem como maior 

controle do receituário agronômico. 
13. Quando possível, locar os apiários e meliponários distantes das áreas agrícolas, tomando 

como referência o diâmetro de voo da espécie utilizada. Apis melífera 6,0 km; Meliponíneos 

em geral 2,0 km; Bombus e Xylocopa 10,0 km. 

14. Manter, implantar ou recuperar áreas de amortização, Reserva Legal, e APP 

15. Melhorar o pasto apícola e meliponícola nas proximidades do apiário ou meliponário 

promovendo o efeito de fuga. 

16. Incentivar a agricultura orgânica ou métodos assemelhados. 

17. Provocar os programas e projetos do Ministério da Agricultura, Meio Ambiente e SEAPI 

e Frente Parlamentar para formação de um Fórum de discussão de política agrícola para o 

uso racional de agrotóxicos ou zoneamento das atividades com abelhas visando reduzir os 

impactos dos agrotóxicos sobre os polinizadores, ambiente, aplicadores e consumidores. 
 

Participantes do GT: 
 

1. Aroni Sattler 

2. Édison Eckert Fauth 

3. Ismael Horbach 

4. Luis Fernando Wolff 

5. Marli Kohler 

6. Michele de Castro Iza 

7. Péricles Boechat Massariol, 

8. Rogério Dalló 



9. Valesca G. Finger 

Coordenador: Sanderlei Pereira 

Supervisor: Nadilson R. Ferreira. 

_________________________________________________________________________ 

  O problema da contaminação e mortandade de abelhas é tão grave que pode ser o 

prenúncio de uma catástrofe ambiental. A questão é que os sojicultores e os agricultores que se 

dedicam à lavoura de soja onde o consumo de agrotóxico é mais elevado, sustentam que o uso de 

agrotóxicos é indispensável para viabilizar a produção e, portanto, é um produto de caráter imperativo 

para a agricultura. Mas os apicultores sustentam que as abelhas estão morrendo e afirmam que o 

veneno é um dos grandes responsáveis por isso. Há, portanto, uma disputa de narrativas com várias 

opiniões em sentido contrário. Ou seja: o problema está colocado e precisa ser resolvido de alguma 

maneira. 

  Do ponto de vista científico, há um consenso de que as abelhas são indicadores de 

qualidade ambiental e esse é um ponto importantíssimo. Como referido, a mortandade das abelhas é 

um problema complexo e está diretamente relacionada ao desequilíbrio e à contaminação do meio 

ambiente. Portanto, a discussão tem que partir do pressuposto de que a abelha é um inseto essencial 

do ponto de vista da polinização e dos serviços ambientais que presta e também como o de regulador 

da biodiversidade. Além disso, há que se considerar que as abelhas são fundamentais na produção da 

cadeia do mel, que é um produto relevante para a economia do RS.  

  O tema da mortandade de abelhas, assim, é muito mais amplo e profundo do que 

alarmante mortandade registrada nos últimos anos, que já é por si só um fato gravíssimo. A 

mortandade é a consequência que tem causas mais profundas. Por essa razão, é urgente que nos 

preocupemos com as causas que devem ser analisadas, debatidas e contornadas.  

  Os fabricantes de agrotóxicos sustentam que a responsabilidade pela contaminação e 

morte das abelhas não é do produto em si, mas sim, da inobservância das recomendações técnicas 

pelo agricultor no ato da aplicação, aliado falta de cuidado ao colocar o produto na lavoura, como que 

transferindo a este toda a responsabilidade pelo problema. No entanto, ao que parece e as pesquisam 

estão demonstrando e forma cabal, é que esses sistemas são incompatíveis entre si, ou seja, não há 

compatibilidade possível entre a sanidade do meio ambiente e de insetos polinizadores como as 

abelhas e tantos outros, com o controle químico praticado com biocidas (agrotóxicos) que por 

definição extinguem a vida, são projetados para eliminar a vida. Assim, parece urgente nos darmos 

conta de que o que está em discussão é o modelo hegemônico de agricultura que se pratica. 

  Parece bem evidente, pois, que o que está acontecendo no Brasil e no mundo é algo 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/573155-o-agronegocio-e-o-declinio-dos-insetos
http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/574142-no-brasil-um-continente-de-monoculturas-banhado-em-agrotoxicos
http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/574142-no-brasil-um-continente-de-monoculturas-banhado-em-agrotoxicos
http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/568641-sem-abelha-sem-alimentos-diz-pesquisador-do-inpa-em-palestra-na-semana-do-meio-ambiente
http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/530852-rainhas-da-biodiversidade-abelhas-correm-perigo


que aponta na direção de uma mortandade extraordinária de abelhas e fora de qualquer tipo de 

parâmetro naturalmente considerado como causas ambientais, doenças, desnutrição ou outras que 

também afetam e destroem as abelhas. Ou seja, há um fator que explica esse fenômeno e elementos 

indicam que são os agrotóxicos que causam essa mortandade. Não se pode deixar de considerar que 

há uma correlação entre esses fenômenos no Estado, no País e no Mundo inteiro. 

  No Rio Grande do Sul, onde mais de 400 milhões de abelhas morreram só no primeiro 

trimestre deste ano de 2019, 80% das mortes foram causadas pelo inseticida conhecido como fipronil, 

usado amplamente em lavouras de monoculturas sobretudo de soja, mas também em pequenas 

propriedades rurais. A substância é ainda muito popular no extermínio de formigas e em remédios 

veterinários para controle de insetos, como pulgas, carrapatos e outros parasitas. Em Santa Catarina, 

resquícios do pesticida foram detectados em colmeias mortas entre o fim do ano passado e início 

deste ano. Tudo indica, portanto, que precisamos começar a questionar o modelo agrícola atual 

baseado principalmente no monocultivo extensivo e químico-dependente. Os efeitos da expansão 

deste modelo de produção baseado em agrotóxicos estão comprovados. Os Estados Unidos por 

exemplo – onde a mortandade de abelhas atinge cifras alarmantes – tinham 6 milhões de colmeias na 

década de 1940, e hoje contam somente com cerca de 2,5 milhões.17 

  Ainda nesse compasso e como forma de reforçar os argumentos aqui expostos, trazem 

os REPRESENTANTES em anexo um amplo acervo técnico-científico constituído de artigos 

científicos além de matérias técnicas referentes ao tema sub exame, como forma de subsidiar este I. 

Órgão Ministerial com as mais atualizadas referências científicas relativas ao tema. Como já referido, 

a matéria envolve questões extremamente complexas e de alta indagação, sobretudo quando sopesada 

a problemática da responsabilidade civil, penal e administrativa oriunda de eventos danosos ao meio 

ambiente, decorrentes de contaminação por produtos químicos.       

3. DA PERTINÊNCIA E PLAUSIBILIDADE DA VIA ELEITA   
 

Competência do órgão ministerial para o enfrentamento 

da quaestio facti e quaestio juris 

 
 

 

  A competência do Ministério Público para o enfretamento da matéria em exame, seja 

sob o ponto de visa das questões de fato como as de direito, encontra assento Constitucional no artigo 

127 da Carta Política da República de 198818. Além do dispositivo citado, o artigo 129, III da 

                                                
17 Fonte: https://www.dw.com/pt-br/por-que-o-brasil-deveria-se-importar-com-a-morte-de-abelhas/a-47941758. Consulta 

em 21.03.2019. 
18 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

https://www.dw.com/pt-br/por-que-o-brasil-deveria-se-importar-com-a-morte-de-abelhas/a-47941758


Constituição Federal19 firma a valência e alçada do Órgão Ministerial ao estabelecer como sua função 

institucional “promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio ambiente”.  

  Assim, o amparo para o presente postulado tem na dicção Constitucional um abrigo 

seguro e inquestionável quando guinda o Ministério Público a condição de guardião da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como os são os 

que neste piso se discute.      

  A legislação infranconstitucional, por sua vez, igualmente alberga a competência 

Ministerial de forma indiscutível no caso em tela.  

Assim, vejamos:  

  A Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), estabelece, nos 

dispositivos abaixo transcritos, a legitimidade do Ministério Público: 

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:         

I - ao meio-ambiente; 

... 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.   

  

Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  

I - o Ministério Público;   

  A Lei n.º 8.625, de 12 de junho de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), 

em seus artigos 25, IV, “a”, e 26, igualmente firma a alçada ministerial para o enfrentamento da 

matéria sub examine:   

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica 

e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: 

   ... 

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 

                                                

19 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (sem grifos 

no original) 

 



a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 

e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; 

  Por fim, a Lei Estadual n° 6.536, de 31 de janeiro de 1973 (Estatuto do Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Sul), por força do disposto nos artigos 55, VII e 56, entrega ao 

Ministério Público a tarefa de resguardar de forma ativa os direitos aqui perseguidos:  

      

Art. 55 - O membro do Ministério Público deverá manter conduta irrepreensível nos atos de 

sua vida pública e privada, velando por sua respeitabilidade pessoal, pela dignidade de seu 

cargo e pelo prestígio da instituição, incumbindo-lhe, especialmente: 

VII - adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tenha conhecimento 

ou que ocorram nos serviços a seu cargo; 
... 

Art. 56 - É assegurado aos membros do Ministério Público o direito de requerer, representar, 

reclamar e recorrer, dirigindo-se diretamente à autoridade competente, ou, por intermédio 

do Procurador-Geral de Justiça nos casos previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 32 da 

Lei nº 7.669, de 17 de junho de 1982. 

 
 

   Exsurge claro, pois, em face dos dispositivos Constitucionais e 

infraconstitucionais transcritos, a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Sul) para não só receber como conduzir o apelo aqui manejado.     

 

4. DAS RAZÕES DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA 

PROTEÇÃO DA FAUNA CONTRA PRÁTICAS QUE COLOQUEM EM 

RISCO A SUA FUNÇÃO ECOLÓGICA 

 

  Provém da força normativa da Constituição Federal de 1988 expressa na letra do 

núcleo normativo do Estado Socioambiental de Direito (Art. 225, VII)20, o comando axiológico-

normativo inserto na ordem jurídica brasileira que expressa um projeto de ecologização do Direito e 

das agendas de Estado, integrados em uma concepção político-existencial comprometida com a 

durabilidade da vida em uma escala temporal alargada. Tal projeto não só relaciona as presentes e 

futuras gerações, como consolida uma esfera de proteção contra ameaças ambientais de efeitos 

combinados, oriundos de fontes de poluição dispersas e capazes de produzir impactos globais, 

transfronteiriços e ilimitados em função do tempo – como o são as mudanças climáticas, as 

contaminações por OGM’s e agora a contaminação e mortandade de abelhas – configurando aquilo 

que a doutrina jurídica mais abalizada tem definido como problemas ambientais de segunda 

geração.21     

                                                
20 CF/88 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: VII - 

proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 

a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (grifamos)    
21 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional ambiental português: tentativa de compreensão de 30 anos 



  O problema da contaminação e mortandade de abelhas no Estado do Rio Grande do 

Sul, como de resto no Brasil e no mundo, em que pese sua extrema relevância como já destacado em 

diversos pontos deste apelo, não vem sendo adequadamente equacionado e devidamente enfrentado 

quer pelos órgãos de Estado ou pela sociedade de civil que, impotente, assiste impassível o prenúncio 

de uma verdadeira “catástrofe ambiental anunciada de proporções imensuráveis”. 

  É provável que as consequências cumulativas da destruição da biodiversidade – e 

também da saúde humana, haja vista os riscos a sobrevivência de nossa espécie humana – não se 

evidenciem de forma tão clara e em grau tão perverso e com consequências tão absurdamente 

devastadoras em casos outros como neste da contaminação e mortandade de abelhas. Se atitudes duras 

e incisas, com potência capaz de parar este verdadeiro atentado contra a vida em geral, não forem 

tomadas em caráter de urgência urgentíssima, a destruição em escala planetária que se aproxima 

afetará indelevelmente a integridade dos recursos naturais, o equilíbrio ecológico e a integridade dos 

processos ecológicos essenciais, os quais, aliás, a Constituição Federal quer igualmente preservados 

e restaurados, a exemplo do manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas.22           

  Outro aspecto a destacar na presente digressão diz respeito aos reflexos e influências 

da contaminação e mortandade de abelhas na cadeia alimentar humana, ou seja, na agricultura, tendo 

em vista a importância significativa dos serviços ecossistêmicos de polinização prestados por estes 

insetos, ponto já devidamente destacado no presente apelo. Em países como o Brasil onde a 

população pobre é maioria, a proteção e manutenção da biodiversidade – sobretudo da 

agrobiodiversidade23 – não só é vital para debelar o problema da fome como para oferecer uma 

                                                
das gerações ambientais do direito constitucional português. In: LEITE, José Rubens Morato, CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes (orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.      

22 CF/88 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - 

preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 

(grifamos) 

23 Assim como o termo “biodiversidade” é definido pela ‘Convenção sobre Diversidade Biológica” CDB como “[...] a 

variabilidade de organismos vivos de todas as espécies, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, 

marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a 

diversidade dentro de espécies, ente espécies e de ecossistemas”. (MACHADO, Altair Toledo; SANTILI, Juliana; 

MAGALHÃES, Rogério. A agrobiodiversidade com enfoque agroecológico: implicações conceituais e jurídicas. 

Brasília DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. p. 27. (Texto para discussão, 34), ou seja, o conjunto de toda a 

vida existente no planeta Terra, o termo “agrobiodiversidade”, ainda que não especificamente mencionado no texto 

da CDB, foi definido pela Decisão V/5 da 5ª Conferência das Partes da Convenção, realizada em Nairobi, Quênia, 
África, como “[...] um termo amplo que inclui todos os componentes da biodiversidade que têm relevância para a 

agricultura e alimentação; inclui todos os componentes da biodiversidade que constituem os agroecossistemas: a 

variabilidade de animais, plantas e microorganismos, aos níveis genético, de espécies e de ecossistemas, necessários 

para sustentar as funções-chave dos agroecossistemas, suas estruturas e processos. Agregando assim os três níveis de 

complexidade relacionados à biodiversidade (diversidade entre espécies, dentro de espécies e diversidade de 

ecossistemas), o conceito abrange, ainda, as intervenções humanas neste contexto, intervenções essas consideradas 

essenciais para que se compreenda a agrobiodiversidade, tidas assim como as mais diversas práticas de manejos dos 

agroecossitemas, os saberes e os conhecimentos agrícolas tradicionais, relacionados com o uso culinário em 



alternativa concreta de desenvolvimento sustentável e alimentarmente seguro. A segurança e a 

soberania alimentar dos povos de qualquer nação que se entenda como tal, deve estar sempre em 

primeiro plano nas agendas políticas, econômicas e sociais.  

  Segurança e soberania alimentar, portanto, devem ser o foco principal das políticas 

púbicas para o setor, tendo como objetivo primeiro “assegurar o acesso aos alimentos para todos 

e a todo momento, em quantidade suficiente para garantir uma vida saudável e ativa”.24 Essa 

noção – de segurança alimentar ligada ao conceito de soberania alimentar – colocou em destaque 

a importância de se produzir alimentos em níveis de qualidade e quantidade bastantes para o 

adequado suprimento alimentar das populações sem que se vise prioritariamente questões 

vinculadas ao mercado e principalmente ao lucro.   

  Sob outro ponto de vista, os conceitos de segurança e soberania alimentar resgatam 

a ideia de uma matriz agrícola de viés autossustentável amiga do meio ambiente e em paz com a 

biodiversidade/agrobiodiversidade, onde a perspectiva de preservação permanente dos recursos 

naturais (renováveis e nãos renováveis) é um valor intrínseco à própria noção de meio ambiente. 

Este paradigma reformador é diametralmente oposto a um modelo de desenvolvimento norteado 

por premissas éticas, valorativas e técnicas que por vezes revelam-se nocivas à natureza. 

  Nesse sentido e com esses argumentos, entendem os Representantes caber ao Poder 

Judiciário, em cumprimento de sua missão institucional, regular amplamente a matéria que ora trazem 

ao conhecimento deste I. Órgão Ministerial, salvaguardando assim a sobrevivência das espécies, da 

biodiversidade e dos ecossistemas, levantando um anteparo capaz de frear ou pelo menos atenuar tais 

perigos, o que fazem com amparo no Princípio do Acesso à Justiça e no direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva, tempestiva e preventiva, inscrito no Art. 5°, XXXV da CF/88.25   

 

 

5. DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO   
 

Fundamentos constitucionais e infraconstitucionais,  

recepcionados e pertinentes, referentes à matéria em exame 

 

 

                                                
festividades, cerimônias religiosas, etc. a agrobiodiversidade é, assim, o resultado da interação de quatro níveis de 

complexidade: a) os sistemas de cultivo; b) espécies, variedades e raças; c) diversidade humana; d) diversidade cultural. 

Ibid., p. 29.    
24 CAPORAL; COSTABEBER, apud MACHADO, Altair Toledo; SANTILI, Juliana; MAGALHÃES, Rogério. A 

agrobiodiversidade com enfoque agroecológico: implicações conceituais e jurídicas. Brasília DF: Embrapa Informação 

Tecnológica, 2008. p. 33. (Texto para discussão, 34). 
25 CF/88 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. (grifamos) 



  A morte de abelhas não é um fenômeno recente, é observada por pesquisadores ao 

menos desde a década passada. No entanto, nos últimos meses, a mortandade alcançou números 

alarmantes no Brasil. 

  As informações provenientes de vários meios de comunicação dão conta que apenas 

nos últimos três meses 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores no país, 

sendo que a grande maioria dos casos foi registrada no Rio Grande Sul, seguido por Santa Catarina, 

Mato Grosso do Sul e São Paulo. 

  Além da morte em massa de colmeias em apiários, cinco espécies nativas de abelhas 

estão ameaçadas de extinção – três delas habitam a Mata Atlântica, uma o Cerrado e outra o pampa 

gaúcho. Não há dados, porém, sobre a mortandade em comunidades selvagens. 

  Por outro lado, no Rio Grande do Sul, onde mais de 400 milhões de abelhas morreram 

só no primeiro trimestre, 80% das mortes foram causadas pelo fipronil, um inseticida derivado da 

nicotina usado amplamente em lavouras de monoculturas, mas também em pequenas propriedades 

rurais. A substância é ainda muito popular no extermínio de formigas e em remédios veterinários para 

controle de insetos, como pulgas. Em Santa Catarina, resquícios do pesticida foram detectados em 

colmeias mortas entre o fim do ano passado e início deste. 

  Tal quadro situacional absolutamente estarrecedor, além de revelar uma violação 

claríssima das normas e princípios protetivos do meio ambiente e da saúde fixados na Constituição 

Federal, na legislação ambiental e nos Tratados e Convenções Internacionais assinados e ratificados 

pelo Brasil, projeta-se de forma cristalina no sentido de configurar a existência de uma cadeia de 

responsabilidades envolvendo fabricantes, comerciantes, usuários e empresas de aviação agrícola, 

além do próprio ente estatal, responsáveis direitos e indiretos, por ação ou omissão, pelos eventos  

que causaram de contaminação e mortandade de abelhas no município de MATA/RS e municípios 

circunvizinhos.  

  É o que os Representantes passarão agora a examinar. 

 

1. Da tutela das abelhas no plano constitucional e na legislação 

infraconstitucional de regência, recepcionada e pertinente  
 

 

 

a) Da Proteção das abelhas na dicção da Constituição Federal  

 

  A Constituição Federal desde 1988 protege a fauna com o objetivo de efetivar o 

exercício ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, fixando uma gama de incumbências 

ao Poder Público, encargos estes consignados nos incisos I a VII do art. 225 da Carta Política. Desde 

a promulgação Magna Carta, portanto, as abelhas como animais da fauna brasileira contam com a 

garantia constitucional de inviolabilidade proteção. Essa garantia acaba por influenciar a legislação 

infraconstitucional vigente a também criar um espectro protetivo em seu âmbito normativo o amplia 



conjunto das situações jurídicas ocorrentes sob conformação e amparo dos princípios e mandamentos 

constitucionais. 

  Especialmente no que respeita ao caso em tela – PROTEÇÃO DAS ABELHAS – vale 

destacar o inciso VII do Art. 225 da CF/88, que impõe mandamento protetivo autoaplicável expresso 

ao Poder Público no sentido da proteção da fauna: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

... 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à 

crueldade.  

 

a.1) Da natureza jurídica da fauna 

  A fauna silvestre brasileira é constituída de todas as espécies que ocorram naturalmente 

no território brasileiro, ou que utilizem naturalmente esse território em alguma fase de seu ciclo 

biológico. Esta difere da fauna silvestre exótica, que é constituída de todas as espécies que não 

ocorram naturalmente no território brasileiro, possuindo ou não populações livres na natureza. 

  Os animais da fauna silvestre brasileira, como em nosso caso as abelhas, são 

legalmente propriedade da União e definidos pela lei como bem de uso comum do povo. Significa 

dizer que estes seres, estando sob o domínio eminente do Estado, são protegidos pelo complexo de 

regras administrativas impostas pelo ente estatal.  

b) Da Proteção das abelhas na dicção da legislação infraconstitucional  

 

 

b.1) Lei 5. 197/67 (Lei de Proteção à fauna) 

 

  O artigo 1° da Lei n. 5.197/67, já bem antes do advento da Constituição Federal, 

estabeleceu a definição legal de fauna silvestre no Brasil, configurando a hipótese de incidência que 

acolhe e comtempla a proteção legal das abelhas:    

 

Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que 

vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, 

abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, 

perseguição, destruição, caça ou apanha. (sem grifos no original) 

 

  Esses animais, legalmente definidos como fauna, são propriedade do Estado, assim 

como os seus ninhos, abrigos e criadouros naturais. A fauna silvestre do Brasil, pois, está sob o 



domínio eminente da União, competindo à esta cuidá-la e protegê-la. Ao Poder Público, ainda, 

incumbe a tarefa de criar áreas especialmente protegidas para sua preservação como parques, reservas 

biológicas e outras. Também devem ter a finalidade de preservação os Jardins Zoológicos, os 

Refúgios da Vida Silvestre e as Reservas Particulares do Ambiente Natural.     

 

 

 b.2) Decreto n° 24.645/34 (Estabelece medidas de proteção aos animais) 

 

  Já mesmo em 1934 este Decreto-Lei (editado com força de lei em pleno período do 

Estado Novo), de clara orientação biocêntrica, ampliou o espectro de proteção aos animais como no 

caso as abelhas. Convém ressaltar que esta norma encontra-se em pleno vigor posto que os diplomas 

normativos que lhe foram subsequentes – e que lhe buscaram a revogação – foram todos Decretos 

destituídos portanto de força revogatória bastante de rescindir um Decreto-lei. 

  Este diploma normativo por sua vez, para além de fixar importantes limitações no que 

respeita aos maus tratos e a condutas que violem a dignidade animal, posiciona os animais como entes 

tutelados pelo Estado e representados pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos 

legais: 

 

 Art. 1º Todos os animais existentes no País são tutelados do Estado.  

... 

§ 3º Os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus 

substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras de animais. 

 

 

b.3) Lei 6. 938/81 (Dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação) 

 

 

  Esta lei, de importância singular no contexto da tutela legal das abelhas, estabelece um 

nível avançado de proteção a esses insetos na esfera que poderíamos denominar de um metavalor de 

salvaguarda à vida26, na medida em que assegura um nível de resguardo na esfera holística ou 

ecocêntrica/biocêntrica, compatível com a dimensão de ecologização do Direito, que o aproxima e 

integra em um projeto político existencial, comprometido com a durabilidade da vida em todas as 

suas formas27 e em uma escala temporal alargada, que relaciona as presentes e futuras gerações.  

                                                
26 Lei n° 6938/81 Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: (grifamos) 

27 Lei n° 6938/81 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: ... I - meio ambiente, o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas; (grifamos) 

 



  A sociedade de riscos impõem que tratemos as problemáticas ambientais com  níveis 

de complexidades compatíveis com aqueles que a realidade hipercomplexa nos impõe. Simplificar a 

abordagem e o tratamento deste problemas e a tópica de tratamento destes problemas só nos levará a 

mais confusão e inefetivação das soluções possíveis. 

  Resguardar as abelhas da extinção por morte e contaminação – por que é efetivamente 

disso que disso que se está aqui a tratar – significa que o direito está a sinalizar positivamente não só 

ao enfrentamento da matéria no nível e complexidade que ela adequadamente requer, como tratar esse 

problema como um dilema que encerra em si feitos combinados de valência, oriundos de fontes 

poluidoras dispersas e capazes de produzir impactos de proporções  globais, transfronteiriços e 

ilimitados em função do tempo, compatíveis com o aquecimento global, as mudanças climáticas, as 

contaminações provocadas pela dispersão de transgenes e as consequências cumulativas da destruição 

da biodiviersidade.            

 

b.4) Lei complementar nº 140/2011 (Fixa normas para a cooperação entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações de proteção do meio ambiente 

e à preservação da fauna, dente outras). 

  

 

  Este diploma normativo fixa normas, no âmbito protetivo da fauna28, para a 

cooperação entre a União, os Estados29, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, 

à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

                                                
28 Lei complementar nº 140/2011 – Art. 3o  Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere esta Lei Complementar: I - proteger, defender e 

conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente; II 

- garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade 

da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais; III - harmonizar as políticas 

e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de 

atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente; IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo 

o País, respeitadas as peculiaridades regionais e locais.  
 
29 Art. 8o São ações administrativas dos Estados: XVII - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de 
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florestas, da fauna30 e da flora, configurando uma importante norma a alargar o espectro protetivo. 

  A Constituição, pois, adota o princípio de que todos animais são constitucionalmente 

protegidos, nativos ou não, silvestres ou aquáticos, bem como os domesticados, impondo-se ao Poder 

Público (União, Estados, DF, Municípios, órgãos Públicos) e a coletividade o dever de defendê-los e 

preservá-los, no interesse das presentes e futuras gerações.  

  Todos os animais silvestres, incluídas aqui as abelhas, terrestres e aéreos, ou aquáticos, 

são de propriedade do Estado e são de domínio público, integrantes do patrimônio indisponível, no 

interesse de todos. Eles estão sujeitos a regime excepcional, pois fazem parte do seguro coletivo da 

humanidade, das gerações presentes e das futuras. Neste regime jurídico de proteção especial também 

se incluem os animais silvestres e aquáticos migratórios e os animais exóticos, de acordo com os 

acordos internacionais assinados e ratificados pelo Brasil. 

2. Da contaminação por agrotóxicos e a mortandade de abelhas  

 
 

  Agrotóxicos são compostos tóxicos utilizados para eliminar pragas que atacam as 

culturas agrícolas. A indústria de agrotóxicos surgiu após a Primeira Guerra 

Mundial, quando as grandes corporações químicas internacionais criaram subsidiárias produtoras de 

agrotóxicos, visando aproveitar as moléculas químicas desenvolvidas para fins bélicos.  

  As primeiras unidades produtivas de agrotóxicos no 

Brasil datam de meados da década de 1940. Contudo, a efetiva constituição do 

parque industrial brasileiro de agrotóxicos ocorreu na segunda metade dos anos 

1970. De lá para cá seu uso tornou-se onipresente na agricultura como forma, segundo seus 

defensores, de viabilizar a produção e garantir a produtividade das culturas.   

  Porém, com o passar dos anos, a opção por um modelo de agricultura 

quimicodependente tem e se mostrado danoso ao meio ambiente, com uma série de consequências 

prejudiciais à biodiversidade já documentadas e comprovadas. Ou seja: o custo socioambiental da 

                                                
extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem 

essas espécies in situ; XVIII - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação 

de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso XX do art. 7o; XIX - aprovar o funcionamento de 

criadouros da fauna silvestre; XX - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual. 

 
30 Lei complementar nº 140/2011 – Art. 7o  São ações administrativas da União: XVI - elaborar a relação de espécies da 

fauna e da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobre-explotadas no território nacional, mediante laudos e estudos 

técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ; XVII - controlar a introdução no País 

de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas; XVIII - 

aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos; 

XIX - controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de espécimes silvestres da flora, 

micro-organismos e da fauna, partes ou produtos deles derivados; XX - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, 

ovos e larvas; XXI - proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no inciso XVI; XXII - exercer 

o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional.   
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opção pela utilização de biocidas na agricultura tem se revelado extremamente -elevado, o que faz 

com que as promessas desta opção tecnológica não se confirmem e passem a ser firmemente 

questionada neste século XXI. É bom lembrar que o Brasil é o campeão mundial de consumo de 

agrotóxicos desde o ano de 2008, superando, segundo dados de várias organizações não 

governamentais, dentre elas a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida,31 a marca 

de 9 litros de veneno habitante/ano, sem contar aqui os agrotóxicos mais baratos contrabandeados da 

Argentina, Uruguai e Paraguai. 

  Nossas águas, rios, riachos, arroios, lençóis freáticos e até aquíferos estão em boa parte 

já contaminados – pesquisas recentes apontam para a contaminação por glifosato inclusive do leite 

materno – fazendo-se com o mundo de hoje se torne um lugar hostil, também por esta razão. 

 Colocar a população em risco de exposição a agrotóxicos – sobretudo a população 

rural – pela deriva inerente à utilização desses produtos, além de submeter à vulnerabilidade 

socioambiental as comunidades escolares, crianças e adolescentes em idade escolar, suas mães e pais, 

bem como todas e todos profissionais que efetivam o direito à educação no meio rural, o que 

frequentemente acontece no interior do Estado, tem-se mostrado uma verdadeira tragédia anunciada. 

No caso dos autos, a contaminação e morte das abelhas por agrotóxicos se mostrou 

indiscutivelmente como fator mais importante destas ocorrências lamentáveis. Os meios de 

comunicação, entidades de classe e similares tem alertado já há bastante tempo sobre aumento 

vertiginoso das ocorrências de câncer na população missioneira (local onde se localiza o município 

de MATA/RS) e sua relação com exposição aos agrotóxicos como revelado pelo trabalho do Centro 

de Pesquisa Clínica – ONCOSITE do Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) do 

Hospital de Caridade de Ijuí, referência nacional e internacional em pesquisa clínica. 

Em 2011, um estudo científico da Universidade de São Paulo (USP) identificou o 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul como a zona de maior consumo de agrotóxicos no ano de 

2006. Somando esforços às ações do Ministério Público do Trabalho no Projeto “Verdade na Saúde”, 

para que os Municípios gaúchos envidam empenho a fim de reduzir a subnotificação de intoxicações 

por agrotóxicos, sendo que o desconhecimento desses índices furta recursos que poderiam melhor 

servir à promoção da saúde da população local, permitindo a redução e prevenção de danos 

ocasionados pela exposição prolongada aos agrotóxicos. 

O fenômeno da mortandade massiva de abelhas em períodos de maior uso de 

determinados agrotóxicos foi novamente noticiado em 2018 e 2019, causando prejuízos na cadeia de 

produção de mel além de desequilíbrio do ecossistema local cujos danos ainda não foram 

adequadamente dimensionados na totalidade de sua extensão. 

                                                
31 Disponível em: http://contraosagrotoxicos.org/. Acesso em: 24.03.2019. 
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Por outro lado, como já referido neste apelo, nos anos de 2015 e 2016 foi criado um Grupo 

de Trabalho para equacionar a Mortandade de Abelhas ligado à Câmara Setorial de Apicultura e 

Meliponicultura da Secretaria Estadual da Agricultura, coordenado pela Emater/Ascar para avaliar a 

mortandade apícola na Depressão Central, Missões, Alto Uruguai e parte da Campanha, cuja omissão 

do Governo Estadual em adotar as providências solicitadas na época reforça a necessidade de que 

ações eficazes sejam tomadas por parte dos entes federados e com cooperação para que os resultados 

não se repitam e agravem. 

 

    Outrossim, o Sumário para Tomadores de Decisão do 1º Diagnóstico Brasileiro de 

Biodiversidade & Serviços Ecossistêmicos do BPBES, constatou que das 145 culturas agrícolas 

brasileiras, 85 delas dependem da polinização. O “Anexo III Plantas cultivadas e silvestres utilizadas 

direta ou indiretamente na produção de alimentos no Brasil, a dependência da polinização e seus 

visitantes florais e polinizadores” do 1º Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores e 

Produção de Alimentos no Brasil conclui cientificamente que, no caso da cultura da soja, é da ordem 

estimada de R$ 26 bilhões a valoração do serviço ecossistêmico de polinização realizada por abelhas, 

besouros, borboletas, hemípteros, moscas e vespas.                                                                                                                                                                                                                                             

  Vale aqui referir a recomendação científica do Sumário para Tomadores de Decisão do 

1º Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade & Serviços Ecossistêmicos do BPBES de que 

“investimento em conservação e restauração da biodiversidade, dos ecossistemas e de seus serviços 

associados representa uma base potencial para um novo desenvolvimento social e econômico, que 

seja fonte de geração de empregos e de redução da pobreza e desigualdade econômicas”, tomando 

por serviços ecossistêmicos a disponibilidade de água, alimento, clima e cultura. 

Por outro lado, dentro das competências municipais, à recomendação científica do 

Sumário para Tomadores de Decisão do 1º Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade & Serviços 

Ecossistêmicos do BPBES de que a “redução das pressões e a mitigação de seus impactos dependem 

de políticas públicas integradas, da responsabilidade corporativa com a manutenção do capital 

natural nacional e da representatividade dos vários atores da sociedade civil na governança dos 

recursos naturais e no desenho de novas opções de desenvolvimento. Por exemplo, há necessidade 

de revisão, adequação e efetiva implementação de programas como o Bolsa Verde, o Plano Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) e o Programa Nacional de Repartição de 

Benefícios (PNRB), incluindo o Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios. Na área de 

alimentação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) precisa ser revisto para 

consolidar, através das compras públicas, as cadeias de produção de produtos não madeireiros da 

biodiversidade, criar novos hábitos alimentares e diversificar as dietas dos alunos”. 

Esse contexto, portanto, torna evidente uma série de riscos inaceitáveis socioambientais 

aos seres vivos e suas interações ecossistêmicas e que a promoção da saúde da população local, 



proteção do ecossistema e o objetivo do desenvolvimento são interdependentes. Por outro lado, a 

produção local deve ser sustentável em harmonia com os processos ecológicos da natureza dos quais 

dependemos todas e todos. 

Da mesma maneira, é condição sine qua non para o processo de tomada de decisão o 

conhecimento das melhores informações científicas com base em evidências e do diagnóstico da 

realidade local, além da necessária participação da população na formulação de uma política pública 

que possa atender às demandas mais sensíveis, imediatas e mediatas, salvaguardando direitos das 

presentes e futuras gerações. Lembremos que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

previsto no Art. 225 da Constituição Federal é condição do desenvolvimento sustentável, impondo-

se à coletividade e ao Poder Público a obrigação de defendê-lo e preservá-lo. 

Sob outra perspectiva, o Código Internacional de Conduta para Uso e Distribuição de 

Pesticidas é um documento internacional elaborado pela Food and Agriculture Organization (FAO) 

da Organização das Nações Unidas, servindo de orientação para que sejam voluntariamente adotados 

os melhores padrões internacionais de regulação sobre agrotóxicos. 

Convém ressaltar ainda, que o Art. 3.5 do Código Internacional de Conduta para Uso e 

Distribuição de Pesticidas recomenda que agrotóxicos cujo manuseio e aplicação exigem o uso de 

equipamento de proteção individual (EPI) que seja desconfortável, caros ou não disponíveis 

imediatamente devem ser evitados, especialmente nos casos de usuários de pequena escala e 

trabalhadores rurais em climas quentes. 

Nessa mesma linha, o Art. 3.10 do referido Código Internacional de Conduta para Uso e 

Distribuição de Pesticidas recomenda aos governos, com suporte de organizações internacionais e 

regionais relevantes, agências de financiamento e fundos de pesquisa, incentivar e promover pesquisa 

sobre alternativas aos agrotóxicos existentes que exponham a riscos menores como os agentes e 

técnicas de controle biológico; pesticidas e métodos de controle de pestes não-químicos, pesticidas 

que possuam graus baixos de toxicidade e riscos para a saúde humana e animal e à natureza, na 

medida do possível sejam direcionados a alvos-específicos e que sejam degradáveis para partes 

inócuas ou se metabolize após o uso;  

De outra parte, nunca é demais lembrar que a alínea “c” do § 6º do Art. 3º da Lei Federal 

de Agrotóxicos (Lei nº 7.802, de 11 de julho 1989), proíbe o registro de agrotóxicos que revelem 

características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas; 

Também, o Art. 11 do Código Estadual de Meio Ambiente prevê o dever de o órgão 

ambiental competente “coletar, processar, analisar, armazenar e, obrigatoriamente, divulgar dados 

e informações referentes ao meio ambiente”.  

         O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 

por sua vez, editou a PORTARIA NORMATIVA IBAMA Nº 84, DE 15 DE OUTUBRO DE 1996, 



que “ Estabelece procedimentos a serem adotados junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, para efeito de registro e avaliação do potencial de 

periculosidade ambiental - (ppa) de agrotóxicos, seus componentes e afins, segundo definições 

dispostas nos incisos XX, XXI, XXII, do artigo 2°, do Decreto nº 98.8l6”.32 

  Essa importante norma, em seus considerandos, reconhece que a avaliação ambiental 

dos agrotóxicos, seus componentes e afins não se limita à análise de resultados de ensaios 

laboratoriais; que a avaliação ambiental destas substâncias se dá por meio de um processo contínuo 

e dinâmico que inclui também o acompanhamento e análise do comportamento e efeitos frente a 

diferentes condições edafoclimáticas e modo de aplicação que podem gerar informações que reforcem 

a utilização segura enquanto vigorar o registro; que um dos pressupostos da reformulação e 

modernização do Estado é o compartilhamento entre o governo e o setor produtivo da preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propicia à vida, visando assegurar o desenvolvimento 

sustentável; que os custos da manutenção da qualidade ambiental, por fim, não são responsabilidade 

única do Governo.33 

  Assim, no que pertine a matéria em exame, a presença dos agrotóxicos inequívoca 

como agente causal predominante nos eventos de contaminação e mortandade de abelhas no 

município de MATA/RS e municípios circunvizinhos, revela sem sobra de dúvidas violação evidente 

e gravíssima da legislação em vigor, configurando séria afronta ao direito fundamental 

constitucionalmente assegurado pelo Art. 225 da Carta Política de 1988 e legislação 

infraconstitucional recepcionada e pertinente, justificando, modo imediato, ação improtelável deste 

órgão ministerial e consequente regulação inclemente pelo Poder Judiciário, nos termos da lei.        

 

3. Das limitações da aplicação aérea de agrotóxicos 

 

  Os eventos de contaminação e mortandade de abelhas no município de MATA/RS e 

municípios circunvizinhos, revela outra realidade que merece atenção e pronta intervenção: POR 

RELATOS DOS APICULTORES ATINGIDOS, TODOS OS CASO DE CONTAMINAÇÃO 

OCORRERAM APÓS APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS POR PULVERIZAÇÃO AÉREA!  

  Não obstante a aplicação aérea de agrotóxicos já seja regulamentada no Brasil, dentre 

outras normas legais, pelo Decreto-Lei 917/69, que trata do emprego da aviação agrícola no país e 

define os limites da ação dos aviões, a fiscalização que deve se dar por meio do Ministério da 

Agricultura, que por determinação legal deve receber relatórios de operações e da Agencia Nacional 

de Aviação Civil (Anac), é lacunosa e ineficaz, SENDO não só necessário como urgente a criação 

                                                
32 Disponível em: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/Portaria_84.pdf. Acesso em: 20.03.2019.  
33 Idem, preâmbulo. 
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de mecanismos de controle adicionais aos já existentes. 

  Apenas para que se tenha uma ideia da gravidade da situação, é por meio da 

pulverização aérea, na maioria dos casos sem o menor cuidado com a localização e a afetação de 

residências, escolas, a até hospitais (nos casos mais sérios) pela chamada “deriva”, que tem sido 

pulverizado no Brasil o herbicida denominado de 2,4-D. Este pesticida, largamente utilizado na 

agricultura brasileira, foi desenvolvido a partir do Agente Laranja, desfolhante usado na Guerra do 

Vietnam. O agrotóxico ficou famoso por ser altamente cancerígeno e causar “mal formação’ em 

fetos. 

  O sistema normativo sobre registro, limitações da aplicação aérea de Neonicotinoides 

e Fipronil (IN MAPA-IBAMA 01/2012, 20/2013 e 01/2014), a vedação de aplicação aérea na 

distância de 500m de povoações e mananciais de água e 250m de moradias isoladas (IN MAPA 

02/2008), além do processo dito rigoroso de registro, além da exigência legal do receituário 

agronômico, garantiriam EM TESE a segurança no uso desses produtos. MAS EFETIVAMENTE 

NÃO É O QUE ESTÁ ACONTECENDO – E MAIS DO QUE ISSO – TEM SE MOSTRADO A 

CAUSA PRIMEIRA DO AUMENTO NOS REGISTROS DE MORTANDADE APÍCOLA PELO 

PAÍS AFORA. 

  O uso de pulverização aérea de agrotóxicos impacta – com grande projeção dado o 

alcance dos aviões – a saúde dos trabalhadores do campo, bem como dos moradores da cidade, que 

muitas vezes tem problemas de contaminação das hortas domésticas, além de contaminarem os 

mananciais de água das casas e do campo sob as quais sobrevoam os aviões pulverizantes, 

contaminando de resto todo o ecossistema local e regional. Os agrotóxicos assim aplicados, sob a 

ação dos ventos, atingem grandes extensões de terras para muito além da área ocupada pelas lavouras 

de soja que buscam primeiramente atingir, impactando toda a biodiversidade e a população em 

dimensões regionais. 

  A construção pretoriana já não registra qualquer conflito quanto a competência, no 

caso do Estado do Rio Grande do Sul, da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE (Fepam) para obrigatoriamente licenciar a atividade de aviação agrícola. Recentemente, 

o  Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal(STF), negou recurso impetrado pelo 

Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola que questionava a competência da Fepam para 

estabelecer restrições de licenciamento à aviação agrícola na atividade de pulverização de 

agrotóxicos.  

  A decisão de Lewandowski, tomada no dia 9 de outubro de 2017, afirma que as 

restrições à concessão de licenças de operação às empresas de aviação agrícola estão baseadas no 



artigo 55 da Lei Estadual 11.520/2000 que “impõe a necessidade de autorização do órgão 

responsável pela administração de unidade de conservação, se a aplicação de agrotóxicos ocorrer 

em um raio de até 10 km de sua localização”. 

  O Ministro também reconheceu a competência do órgão estadual – no caso a Fepam – 

para estabelecer outras restrições como a proibição de sobrevoar determinadas áreas, a observância 

de uma distância mínima de outras áreas de culturas agrícolas e florestas para aplicação de 

agrotóxicos e manutenção de registros das rotas percorridas, com coordenadas geradas em GPS. 

Lewandowski rejeitou o argumento do sindicato das empresas de que “somente a lei pode criar 

direitos e obrigações, cabendo à administração apenas a sua regulamentação”. 

  No compasso da possibilidade de o órgão ambiental estadual estabelecer a “proibição 

de sobrevoar determinadas áreas”, encontram-se os denominados “POLÍGINOS DE EXCLUSÃO 

DE PULVERIZAÇÃO ÁEREA DE AGROTÓXICOS”, onde a aviação agrícola sofre restrições 

especiais e a própria pulverização aérea fica terminantemente proibida. É o caso, no Estado do Rio 

Grande do Sul, dos “POLÍGINOS DE EXCLUSÃO” de PELOTAS, VERA CRUZ e VALE DO 

SOL, onde a FEPAM proíbe a atividade de pulverização aérea de agrotóxicos. 

  Por outro lado, as exigências estabelecem que as empresas que trabalham com a 

aviação agrícola devem possuir pátio para eliminar a contaminação. Para isso deverá ser construído, 

sob orientação de técnico habilitado, uma área segura, com locais preparados para receber os 

eventuais remanescentes de agrotóxicos descartados pelas aeronaves e pelos equipamentos de apoio 

no solo. As regras vigentes determinam ainda que a aviação agrícola obedecerá padrões técnicos 

operacionais e de segurança para aeronaves agrícolas, pista de pouso, equipamentos, produtos 

químicos, operadores aeroagrícolas e entidades de ensino de pilotos agrícolas.  

  Todas essas modificações e adaptações, consideradas indispensáveis nas aeronaves, 

obedecerão os regulamentos aeronáuticos e serão executadas por profissionais habilitados. As 

Superintendências Federais de Agricultura deverão, para tanto, acompanhar os cursos ministrados 

por entidades de ensino para cursos de pilotos, coordenadores e profissionais em aviação agrícola. 

  Dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), concluem que 

mesmo com condições ideais, com calibração dos bicos de pulverização, temperatura e ventos 

adequados, o método de pulverização retém 32% dos agrotóxicos emitidos nas plantas, enquanto que 

49% vão para o solo e 19% são dispersados para áreas fora da região de aplicação, podendo 

contaminar os recursos hídricos da região e trazendo problemas ao meio ambiente e à saúde da 

população. 



  Para que se tenha uma ideia do grau de importância e do nível de proteção e cuidado 

que deve ser dispensado ao problema do impacto dos agrotóxicos, convém ressaltar que o comércio 

internacional de certas substâncias químicas perigosas se faz absolutamente necessário para a 

promoção e proteção da saúde humana e do meio ambiente contra danos potenciais.  

  O controle desses produtos e o intercâmbio de informações sobre as suas 

características e usos a eles concernentes, deve objetivar estabelecer um processo decisório e critérios 

claros e rígidos para sua importação garantida a divulgação das decisões resultantes. Esse processo, 

aliás, tem por objeto o compartilhamento de responsabilidades e esforços cooperativos entre os países 

signatários de uma das mais importantes convenções internacionais ratificadas pelo Brasil a 

“CONVENÇÃO DE ROTERDÃ SOBRE O PROCEDIMENTO DE CONSENTIMENTO PRÉVIO 

INFORMADO PARA O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE CERTAS SUBSTÂNCIAS 

QUÍMICAS E AGROTÓXICOS PERIGOSOS”.34 

  

  Portanto, no caso aqui tratado – a contaminação e mortandade de abelhas – tendo sido 

perpetrado pela contaminação por agrotóxicos aplicados por via aérea, motivo pelo qual roga-se aqui 

a adoção de medidas de contenção urgentes para que tais casos não voltem a ocorrer, posto que sempre 

vem em prejuízo da população e da biodiversidade. Além da violação dos dispositivos Constitucionais 

protetivos do meio ambientes aqui referidos, nos quais o presente apelo se embasam, o 

descumprimento da legislação federal infraconstitucional igualmente protetiva do meio ambiente é 

evidente, exigindo a adoção de medidas de controle e repressão urgentes.  

 

6. DO ACERVO PROBATÓRIO MATERIAL PRODUZIDO   
 

Elementos configuradores do nexo de causalidade dano-agente,  

conformadores da responsabilidade objetiva com 

fundamento na teoria do risco integral   
 

 

  Considerações preliminares acerca da relevância dos elementos de convicção 

 

  Os elementos de convicção reunidos pelos Representantes e que acompanham a 

presente Representação, mostram-se bastantes a revelar a presença de uma cadeia de 

responsabilidades a envolver vários atores tais como: “FABRICANTES, IMPORTADORES, 

                                                
34 Fundamento: Decreto nº 5.360 de 31 de janeiro de 2005 (Promulga a Convenção sobre Procedimento de Consentimento 

Prévio informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos, adotada em 

10 de setembro de 1988, na cidade de Roterdã. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/decreto/D5360.htm. Acesso em 18 de março de 2019.    

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.360-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/D5360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/D5360.htm


COMERCIANTES, USUÁRIOS DE AGROTÓXICOS, PROFISSIONAIS TÉCNICOS QUE 

PRESCREVERAM OS AGROTÓXICOS, CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL EMPRESAS DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA, ALÉM DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL E DA UNIÃO FEDERAL”, bem como todos aqueles que de alguma forma, 

direta, indireta ou reflexa, contribuíram para a consumação do dano ambiental verificado.    

  Nesse sentido, a melhor doutrina tem assinalado que para a verificação e apuração do 

nexo de causalidade do dano ambiental – certamente uma das tarefas mais espinhosas da ciência 

jurídica, sobretudo quando se discutem questões ambientais de alta indagação como aquelas objeto 

do caso em tela e pela presença, na mais da vezes, das chamadas concausas – e de eventual 

solidariedade passiva, EQUIPARAM-SE: a) quem faz, b) quem não fez quando deveria fazer, c) quem 

não se importa que façam, d) quem cala quando lhe cabe denunciar, e) quem financia para que façam, 

f) que se beneficia quando outros fazem.35       

  Quase fala em responsabilidade ambiental objetiva, fundada na teoria do risco integral, 

paradigma agasalhado de forma ampla e incontestável pela doutrina jurídica brasileira, se parte do  

pressuposto indelével de que “uma vez que os bônus não são socializados, não se deve fazê-lo com 

os ônus.”36  

  A responsabilidade civil pelo dano ambiental fundamenta-se no art. 225, parágrafo 3°, 

da Constituição Federal de 1988, que recepcionou o art. 14, parágrafo 1°, da Lei 6.938/81, segundo 

o qual: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 

e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados”. 

 Trata-se de um regime de responsabilização objetivo, segundo o qual, todo aquele que 

desenvolve uma atividade passível de gerar riscos para a saúde, para o meio ambiente ou para a 

incolumidade de terceiros, deverá responder pelo risco, não havendo necessidade de a vítima do dano 

ou dos legitimados para propositura de ação civil pública provar culpa ou dolo do agente. 

  O bem jurídico objeto de proteção por este sistema de responsabilização civil é o meio 

ambiente, enquanto bem de uso comum do povo, indisponível, indivisível e inapropriável, 

reconhecendo-se a autonomia jurídica do dano ambiental, suscetível de ser reparado 

independentemente da reparação dos danos individuais impostos aos titulares do objeto material do 

dano: embora estes titulares também possam se valer da responsabilização objetiva em suas ações 

individuais.37 

  O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conta com precedentes sobre a adoção da 

                                                
35 STJ-RESP – 1071741/SP, REL. MISITRO HERMAN BENJAMIN, 2ª TURMA, DJE 16.12.2010. 
36 Juiz Federal Rafael Wolff, 4ª Região – Sentença em ACP – 20007101001891-1/RS, de 20.01.2011. Disponível 

em:www.trf4/processos/visualizardocumento_fedpro.p,, de 20.02.2012  
37 MARCHESAN, Ana Maria Moreira; STEIGLEDER, Anelise Monteiro; CAPELLI, Silvia. Direito Ambiental. 7 ed. – 

Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. Pg. 199-201. 



teoria do risco integral: 

 
 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LANÇAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 

NA REDE PLUVIAL. MORTE DE BOVINOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

RECONHECIMENTO.  

Em se tratando de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, desnecessária a 

demonstração da culpa do agente poluidor no evento danoso, na medida em que sua 

responsabilidade é objetiva. Incidência da Teoria do Risco Integral, segundo a qual não se 

admitem excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior, ação de 
terceiros ou da própria vítima, bastando a relação de causa e efeito entre uma conduta do 

poluidor e os prejuízos então advindos. Caso concreto em que restou demonstrada a 

responsabilidade da ré Safira pelo lançamento de efluentes industriais, notadamente cobre e 

cianeto, na rede pluvial, causando a morte de animais de propriedade do autor por 

intoxicação. Dever de indenizar os danos morais e materiais suportados pelo demandante. 

Danos morais majorados.  

APELO DA RÉ SAFIRA DESPROVIDO. APELO DA RÉ QUALITÁ PROVIDO. APELO 

DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70023524846, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 

04/12/2008). 

 

  Registra-se, ainda, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

 
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 

DERRAMAMENTO DE ÓLEO EM RODOVIA. INDENIZAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. MANTIDA A SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS. 

1. A responsabilidade por dano ao meio ambiente é objetiva, prescindindo da prova de culpa 

do autor do dano; é necessária, portanto, apenas a prova da ocorrência do dano e do nexo de 
causalidade entre a conduta ativa ou omissiva do chamado "poluidor", conforme art. 14, § 

1°, da Lei n° 6.938/81. 

2. Em se tratando de Direito Ambiental, a responsabilidade civil objetiva norteia-se na teoria 

do risco integral, segundo a qual aquele que recolhe os bônus pela atividade potencialmente 

poluidora deve arcar com os ônus causados por qualquer evento danoso que o mero exercício 

dessa atividade vier a causar, de forma objetiva, isto é, sem necessidade de se perquirir acerca 

de sua culpa. Basta, para a responsabilização, que o dano tenha sido causado em razão de 

atividade desenvolvida por ela, o que restou demonstrado no caso. 

3. O exercício de atividade lucrativa que oferece, de alguma forma, risco ao meio ambiente 

gera o dever de indenizar por parte de quem explora essa atividade, razão pela qual no caso 

as três empresas envolvidas no acidente (compradora e vendedora da mercadoria e a 
transportadora) devem suportar, solidariamente, a condenação pelos danos causados ao meio 

ambiente. 

4. Mantida a sentença que condenou as três rés, solidariamente, ao pagamento de indenização 

por danos causados ao meio ambiente, em quantia fixada em R$ 10.000,00 para cada 

demandada, a ser revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos de que trata o artigo 

13 da Lei n° 7.347/85. (TRF 4ª Região, AC 0004155-95.2004.404.7101/RS, 3ª. Turma, Rel. 

Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, julgado em 21.09.2010. 
 

  No que respeita a responsabilização do ente estatal pelo dano ambiental, vale referir 

os seguintes excertos jurisprudenciais e doutrinários: 

   

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. 

RESPONSABILIDADEOBJETIVA. RESPONSÁVEL DIRETO E INDIRETO. 

SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ART. 267, IV DO 

CPC.  PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 

1. Ao compulsar os autos verifica-se que o Tribunal a quo não emitiu juízo de valor à luz do 

art. 267 IV do Código de Ritos, e o recorrente sequer aviou embargos de declaração com o 

fim de prequestioná-lo. Tal circunstância atrai a aplicação das Súmulas nº 282 e 356 do STF. 

https://jus.com.br/tudo/embargos-de-declaracao


2. O art. 23, inc. VI da Constituição da República fixa a competência comum para a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios no que se refere à proteção do meio ambiente e 

combate à poluição em qualquer de suas formas. No mesmo texto, o art. 225, caput, prevê o 

direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

3. O Estado recorrente tem o dever de preservar e fiscalizar a preservação do meio ambiente. 

Na hipótese, o Estado, no seu dever de fiscalização, deveria ter requerido o Estudo de Impacto 

Ambiental e seu respectivo relatório, bem como a realização de audiências públicas acerca 
do tema, ou até mesmo a paralisação da obra que causou o dano ambiental. 

4. O repasse das verbas pelo Estado do Paraná ao Município de Foz de Iguaçu (ação), a 

ausência das cautelas fiscalizatórias no que se refere às licenças concedidas e as que deveriam 

ter sido confeccionadas pelo ente estatal (omissão), concorreram para a produção do dano 

ambiental. Tais circunstâncias, pois, são aptas a caracterizar o nexo de causalidade do evento, 

e assim, legitimar a responsabilização objetiva do recorrente. 

5. Assim, independentemente da existência de culpa, o poluidor, ainda que indireto (Estado-

recorrente) (art. 3º da Lei nº 6.938/81), é obrigado a indenizar e reparar o dano causado ao 

meio ambiente (responsabilidade objetiva). 

6. Fixada a legitimidade passiva do ente recorrente, eis que preenchidos os requisitos para a 

configuração da responsabilidade civil (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano), 

ressalta-se, também, que tal responsabilidade (objetiva) é solidária, o que legitima a inclusão 
das três esferas de poder no pólo passivo na demanda, conforme realizado pelo Ministério 

Público (litisconsórcio facultativo). 

7. Recurso especial conhecido em parte e improvido.  

Decisão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam 

os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A Turma, por unanimidade, 

conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto 

do Sr. Ministro-Relator." Os Srs. Ministros Francisco Peçanha Martins, Eliana Calmon, 

Franciulli Netto e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. (Acórdão 

REsp 604725 / PR RECURSO ESPECIAL 2003/0195400-5 Relator(a) Ministro CASTRO 

MEIRA (1125) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data da Publicação/Fonte DJ 

22/08/2005 p. 202 Data do Julgamento 21/06/2005) 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. "CASO 

MALATHION". PRESCRIÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NORMAS TÉCNICAS 

DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO 

GENÉRICA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS NÃO EXCESSIVA OU IRRISÓRIA. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra o 

Município de Serra, a Funasa e o Estado do Espírito Santo em decorrência de grave incidente 

de utilização equivocada de substância química perigosa (Malathion), durante procedimento 

de desinsetização em posto de saúde, com sérios danos aos frequentadores do 
estabelecimento.  

2. Está corretamente afastada a prescrição, que, quando cabível, deve ter, como marco inicial, 

a efetiva ocorrência e a identificação da extensão da lesão (princípio da actio nata, segundo 

o STJ), sobretudo no campo da proteção da saúde das pessoas e de outros direitos da 

personalidade, bem como de danos futuros, de manifestação diferida, protraída ou 

prolongada, condições que exigem, amiúde, sofisticados e dispendiosos exames laboratoriais 

ou de campo. 

3. A aplicação de inseticida ou utilização de substância tóxica não caracteriza, quando vista 

isoladamente, o evento danoso. Na responsabilidade civil sanitário-ambiental o dano somente 

se perfaz, em tese, com o surgimento e identificação das lesões ou patologias alegadas. Antes 

disso, inexiste pretensão indenizatória propriamente dita e, via de consequência, descabe 

falar em prescrição. 
4. Na responsabilidade objetiva, como é óbvio, desnecessária a prova de dolo ou culpa na 

conduta do agente. Longa e minuciosa instrução probatória indica participação determinante 

de preposto da Funasa no evento danoso, com ampla fundamentação da sentença e do acórdão 

recorrido a respeito. 

5. Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa; 

regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas 

exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente público decorre 

de expressa previsão legal, em microssistema especial. Segundo, quando as circunstâncias 

indicam a presença de standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que 

https://jus.com.br/tudo/responsabilidade-civil


jorra, segundo a interpretação doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional, 

precisamente a hipótese da salvaguarda da saúde pública. 

6. Caracterizados, em tese, os elementos que configuram a responsabilidade da Funasa. A 

revisão da prova testemunhal e pericial esbarra na Súmula 7/STJ. 

7. Sobre os danos morais, a recorrente alega que a gravidade dos atos de seu servidor seria 

mínima se comparada com os atos comissivos e omissivos de outro réu. Porém, "A revisão 

do valor indenizatório somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância 

arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" 
(AgRg no REsp 1060856/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

1º.7.2009). Os parâmetros do quantum foram fixados em consonância com precedentes do 

STJ, não havendo o que alterar.  

8. As decisões proferidas destacaram que a atuação de servidor público federal, como 

supervisor técnico não qualificado, foi determinante para o evento e para a condenação da 

Funasa na proporção estabelecida. Aplicação da Súmula 7/STJ. 

9. Na apuração do nexo de causalidade no âmbito da responsabilidade civil solidária, não se 

discute percentagem, nem maior ou menor participação da conduta do agente na realização 

do dano, pois a ser diferente perderia o instituto exatamente a sua maior utilidade prática na 

facilitação do acesso à Justiça para as vítimas. 

10. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada 

pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da 
Súmula 282/STF. 

11. Recurso Especial não conhecido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por unanimidade, 

não conheceu do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, sem destaque." Os Srs. 

Ministros Mauro Campbell Marques, Cesar Asfor Rocha, Castro Meira e Humberto Martins 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.Brasília, 12 de abril de 2011 (data do 

julgamento). MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Relator. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRAS DE 

RECUPERAÇÃO EM PROL DO MEIO AMBIENTE – ATO ADMINISTRATIVO 

DISCRICIONÁRIO. 

1. Na atualidade, a Administração pública está submetida ao império da lei, inclusive quanto 

à conveniência e oportunidade do ato administrativo. 

2. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras 

de recuperação do solo, tem o Ministério Público legitimidade para exigi-la. 

3. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da administração, 

pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões 

devem observar critérios de moralidade e razoabilidade. 

4. Outorga de tutela específica para que a Administração destine do orçamento verba própria 

para cumpri-la. 

5. Recurso especial provido. 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, vencido o 

Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Castro 

Meira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro 

Franciulli Netto.Brasília-DF, 11 de novembro de 2003 (Data do Julgamento) 

 

  Anizio Pires Gavião Filho admite a possibilidade de controle judicial das omissões 

estatais: 

 ... ao direito fundamental ao meio ambiente, enfatizando que esse controle deverá amparar-

seno modelo de ponderação de direitos fundamentais. Nesse modelo, assevera o autor, “não 
há uma prevalência incondicional de um princípio sobre outros, pois os interesses em jogo 

estão abstratamente no mesmo nível, tudo devendo ser resolvido conforme o peso de cada 

um diante das circunstâncias no caso concreto. E o caso concreto que vai determinar a relação 

de procedência condicionada em que um princípio irá prevalecer sobre o outro. Assim, 

conforme as circunstâncias concretas de uma determinada situação de fato significativa 

degradação ambiental de área de preservação causada pelo depósito de lixo urbano que está 



a exigir imediata recuperação sob pena de contaminação do rio do qual é retirada a água para 

abastecimento da população de uma cidade – o princípio que determina a realização das obras 

necessárias à recuperação da área degradada terá prevalência sobre os princípios opostos. 

 

Da inversão do ônus da prova  

  De acordo com o disposto no art. 3º da Lei 6.938/81, considera-se atividade 

potencialmente causadora de dano ambiental toda e qualquer atividade que altere as propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, e que tais alterações sejam causadas por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam 

a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

  Por seu turno, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente estabelece pelo disposto 

no Art. 14, § 1º que a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente será objetiva, 

sendo suficiente apenas a existência dos requisitos indispensáveis que impliquem na 

responsabilização civil: ação lesiva, existência do dano e nexo de causalidade, para atribuição do 

dever de reparação. 

  Assim, comprovada a lesão ambiental, torna-se indispensável que se estabeleça uma 

relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano dele proveniente. Para tanto, 

basta que se demonstre a existência do dano sobre o qual o exercício de uma atividade perigosa 

exerceu uma influência decisiva. Nesse particular, vale ressaltar que, mesmo que a conduta do agente 

não seja ilícita, se dessa atividade resultar algum dano ao meio ambiente, haverá responsabilização 

por dano ambiental. 

  Dando destaque a adoção do princípio da precaução como fundamento para a adoção 

do instituto inversão do ônus da prova, a Jurisprudência tem firmado o seguinte entendimento:  

“EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO CIVIL PUBLICA. LIMINAR PARA 

CESSACAO DE ATIVIDADE NOCIVA AO MEIO AMBIENTE. LIMINAR IMPONDO 
PRAZO A EMPRESA FRIGORIFICA PARA CESSACAO DE ATIVIDADE POLUENTE, 

SOB PENA DE MULTA DIARIA, ARRIMADA EM VEEMENTES ELEMENTOS DE 

CONVICCAO COLETADOS EM INQUERITO CIVIL PUBLICO. DECISAO QUE SE 

JUSTIFICA CABALMENTE, TANTO PELOS FATOS NELA CONSIDERADOS, 

QUANTO PELO DIREITO APLICAVEL (ART. 12 DA LEI 7.347/85). PREVALÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA PRECAUCAO, DADA A FREQUENTE IRREPARABILIDADE DO DANO 

AMBIENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70004725651, 

Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 21/11/2002). 

   

Do acervo probatório material produzido 

 



  Tomam os Representantes a liberdade de ponderar à Vossa Excelência, que o presente 

apelo traz elementos de prova robustos e bastantes a comprovar: o dano, suas causas bem como o 

nexo de causalidade entre causa e efeito, referentes ao singular evento de contaminação e mortandade 

de abelhas mortandade de abelhas ocorrido no município de MATA/RS em 12 de outubro de 2018. 

  Hoje, se pode afirmar com elevado grau de segurança que tal ocorrência teve como 

agente causal a aplicação de agrotóxicos por via aérea (aviação agrícola) de elevado potencial 

contaminante, que causou danos ambientais de dimensões materiais e imateriais, atingindo não só o 

meio ambiente como muitos dos habitantes de MATA/RS.  

  Para amparar as suas afirmações, os Representantes juntam elementos probatórios 

materiais, sem prejuízo de oportuna pertinente, a critério de Vossa Excelência, produção de prova 

testemunhal crível, idônea e robusta, para a qual comprometem-se, desde já, a trazer o respectivo rol 

no prazo que for fixado: 

 

1. Solicitação de análise toxicológica (por parte do Departamento de Defesa 

Agropecuária do Estado do Rio Grande do Sul) e respectivo Laudo Toxicológico 

elaborado pelo Laboratório Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul 

(Lanagro-RS), comprovando a contaminação por FIPRONIL; 

2. Laudo Técnico sobre Mortandade de Abelhas elaborado pelo Expert “Dr. Antônio 

Libório Philomena”, com respectivos currículos resumido e completo; 

3. Material audiovisual sobre o “EVENTO DE CONTAMINAÇÃO E 

MORTANDADE DE ABELHAS OCORRIDO EM MATA/RS EM 12 DE 

OUTUBRO DE 2018”, elaborado pela Organização não Governamental – ONG 

“Coletivo Catarse”, de Porto Alegre/RS, produzido por equipe independente sob 

autorização dos Representantes e supervisão da “Associação dos Apicultores e 

Meliponicultores de MATA/RS – APISMA; 

4. Acervo técnico-científico reunido em forma e anexo, contendo amplo conjunto de 

informações pertinentes ao caso em tela, com o objetivo de subsidiar a ação deste 

Órgão Ministerial;    

5. Acervo físico em forma de “impressos” contendo teses de doutorado, revistas 

especializadas e artigos científicos igualmente pertinentes e com os objetivos 

arrolados no item anterior; 

6. Outros documentos pertinentes.   

 

 

 



 7. DO PEDIDO 

 

  Diante do exposto, com amparo nos preceitos legais invocados, nos substratos fáticos 

produzidos e nos fundamentos jurídicos invocados, fiéis a melhor doutrina e a mais recente e plácida 

jurisprudência que sobre os temas aqui alinhados não registram qualquer conflito, vêm  

 

II – REQUERER haja Vossa Excelência por bem de: 

 

a) Determinar a instauração de Inquérito Civil Público para investigar a existência 

de danos e violações ao meio ambiente, por conta dos fatos narrados, bem como a 

cadeia de responsabilidades deles decorrentes, diligenciando nas promoções e 

requisições de estilo, com fundamento no §1° do Art. 8° da Lei n° 7.347/85 e 

Resolução do CNMP n° 23/2007; 

 

b) Confirmadas as hipóteses de incidência e condições de possibilidade cogitadas na 

letra anterior, propor a competente Ação Civil Pública de responsabilidade por 

danos patrimoniais e extrapatrimoniais coletivos causados ao meio ambiente, 

tendo por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de 

fazer e não fazer, com postulado urgente de medida cautelar para estancar ato 

danoso ao ambiente a forma das pulverizações aéreas de agrotóxicos, contra os 

responsáveis pelos danos ambientais perpetrados no contexto da presente 

Representação, sejam eles: FABRICANTES, IMPORTADORES, 

COMERCIANTES, USUÁRIOS DE AGROTÓXICOS, PROFISSIONAIS 

TÉCNICOS QUE PRESCREVERAM OS AGROTÓXICOS, CONSELHOS 

REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL EMPRESAS DE 

AVIAÇÃO AGRÍCOLA, ALÉM DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DA 

UNIÃO FEDERAL dos agrotóxicos responsáveis pela contaminação e morte de 

abelhas no município de MATA/RS e municípios próximos, sem prejuízo das 

responsabilização dos poluidores nas esferas administrativa e criminal, no âmbito 

de violação de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 

com fundamento no inciso III do Art. 129 da CF/88 e na Lei n° 7.347/85; 

 

c) Entendendo V. Exa. pela propositura da Ação Civil Pública referida na letra 

anterior, postulam os Representantes sejam incorporados, dentre os pedidos nela 



arrolados, os seguintes: 

 

i. O cancelamento do registro, a imediata suspensão e proibição do 

uso, da produção, da embalagem, da rotulagem, do transporte, do 

armazenamento, da comercialização, da propaganda comercial, da 

utilização, da importação e exportação dos agrotóxicos, seus 

componentes e afins, que contenham as partículas Clotianidina, 

Imidacloprid, Tiametoxam, Fipronil, neonicotinoides e pirazol 

(Clorantraniliprol, Oxamil, Pirimicarbe, Metiocarbe, Carboxina,  

Clofentezina, Tebufenozide, Fenoxicarbe, Procloraz, 

Acetamiprido, Tiametoxam, Dinotefuran, Imidacloprido, 

Clotianidina, Tiacloprido e Nitenpiran, Flonicamida, Malationa, 

Dimetoato, Clorpirifós, Fosmete, Clorpirifósmetil, Acefato, 

Indoxacarb, Fenpiroximato, Fipronil, Fipronil Sulfona, 

Acrinatrina, Etofenproxi, Metaflumizona, Flutriafol, 

Difenoconazol, Flusilazol, Propiconazol, Tebuconazol, 

Triadimenol, Bitertanol, Metconazol, Penconazol, Triticonazol, 

Epoxiconazol, Tetraconazol, Ciproconazol) e 2,4D, bem como de 

todos os seus componentes, similares a afins, mesmo os que aqui 

não arrolados, referidos ou expressos, sobretudo aqueles 

agrotóxicos/inseticidas do grupo dos compostos sintéticos 

derivados da nicotina assim chamados de “neonicotinóides” em 

uso no mercado comercial nacional, que causem o mesmo efeito 

ou efeitos similares deles decorrentes, requerendo disciplina e 

regulação judicial, também, quanto ao destino final dos resíduos 

e embalagens, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização destes pesticidas; 

____________________________________________________ 

ii. Em face da estrutura tripartite de regulação dos agrotóxicos 

estabelecida pela Lei n° 7.802/89 (Art. 2° a 7°), sopesados os 

parâmetros de: a) eficiência e necessidade agronômica, b) análise 

toxicológica, compreendendo os impactos relacionados à saúde 

humana, tanto no que diz respeito à exposição ocupacional dos 

aplicadores e agrotóxicos, quanto aos aspectos relacionados a 

ingestão desses produtos por meio de alimentos tratados, c) 



impactos que ocasionam ao meio ambiente  sob o ponto de vista 

do risco ambiental, seja determinado aos Ministérios da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), da Saúde (por 

meio da ANVISA) e do Meio Ambiente (por meio do IBAMA), 

que informem a relação completa dos nomes dos produtos 

comerciais em uso no Brasil contendo os princípios ativos 

referidos na letra anterior, além de outros dele decorrentes 

relacionados ao grupo dos agrotóxicos/inseticidas derivados 

sinteticamente da nicotina, denominados neonicotinóides, bem 

como emita posicionamento oficial acerca da regularidade das 

autorizações para o uso comercial destes produtos e os estudos 

técnicos que os embasaram, juntando cópia integral dos 

respectivos processos administrativos de aprovação para uso 

comercial deste produtos, bem como o conjunto dos pareceres 

técnicos, estudos de viabilidade, relatórios e qualquer outro 

expedientes a eles referentes, ainda que aqui não denominados ou 

especificados;        

 

iii. Postular, com amparo na legislação infraconstitucional e nos 

preceitos legais aqui invocados, recepcionados e pertinentes e 

sobretudo no direito fundamental ao ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado assegurado pelo disposto no Art. 225 

da Carta Política da República, tendo em vista a violação das 

normas ambientais em vigor, a proibição de pulverizações aéreas 

no perímetro que abrange o município de Mata e Região,  

requerendo seja determinado a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) por meio do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), que 

informe a relação completa das empresas de aviação agrícola em 

operação na região referida, com o fornecimento imediato dos 

planos de voo das aeronaves em operação de todas as empresas 

referidas no período que abrange os últimos 365 dias a contar de 

12 de outubro de 2018 (marco temporal da contaminação); 

 

iv. Seja oficiada a Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura 

do Estado do Rio Grande do Sul, para que informe as conclusões 

obtidas de seus estudos, bem como avaliações técnicas e acúmulo 



de conhecimento existentes, referentes a problemática da 

mortandade de abelhas no Estado do Rio Grande do Sul, 

aportando todos os documentos pertinentes; 

 

v. Que o Poder Judiciário viabilize medidas concertadas de proteção 

da cadeia do mel no Estado do Rio Grande do Sul, procurando 

encontrar formas de solução de eventual e possível presença de 

contaminantes químicos no produto “mel”, oriundos de 

agrotóxicos. Tais medidas deverão contemplar, igualmente, fóruns 

permanentes a exemplo de “Câmaras Setoriais de Consenso”, 

para a discussão, reflexão, avaliação técnica e adoção de medias 

concretas, envolvendo apicultores, agricultores (em especial os 

sojicultores) e suas respectivas entidades representativas e de 

classe, juntamente com as autoridades ambientais e demais órgãos 

reguladores em suas diferentes esferas de atuação e abrangência 

(IBAMA, SEMA, FEPAM, EMATER, SECRETARIA 

ESTADUAL DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA), sem prejuízo de outros, buscando superar o 

problema da mortandade de abelhas e seus impactos; 

 

vi. Sejam oficiados o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAPI) e 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

para que informem, no âmbito do Programa Nacional de Sanidade 

Apícola (respectivamente PNSAp/RS - PNSAp), quais são as 

ações de vigilância e defesa sanitária que estão sendo 

desenvolvidas por estes órgãos no âmbito da contenção da 

mortalidade de abelhas visando o resguardo da saúde pública e 

ambiental, os resultados já alcançados, quais os determinantes 

causais da contaminação e, sobretudo, quais as propostas 

concretas de superação do problema;     

 

vii. Seja oficiado o Ministério Público Federal (MPF/PRR 4 

REGIÃO) para que, por meio do Fórum Gaúcho de Combate aos 

Impactos dos Agrotóxicos (FGCIA), informe se há medidas e/ou 

providências encaminhadas referentes a matéria em exame e 



sobretudo, qual a avaliação dessa instância acerca do tema; 

 

viii. Seja oficiado o CREA/RS para que informe igualmente se há 

medidas e/ou providências encaminhadas em termos de 

fiscalização referentes a matéria em exame e sobretudo, qual a 

avaliação dessa instância acerca do tema; 

 

ix. Que o Poder Judiciário determine a demarcação das denominadas 

“Zonas de Exclusão” de plantio e cultivo de organismos 

geneticamente modificados OGM’s, sobretudo de soja 

transgênica, como forma de minimizar ou pelo mesmo atenuar o 

elevado consumo de agrotóxicos, que constitui-se em um dos 

principais responsáveis pela mortandade de abelhas no Estado do 

Rio Grande do Sul; 

 

x. Oficiar o órgão Ambiental Estadual (FUNDAÇÃO ESTADUAL 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL/FEPAM), para que estabeleça 

um “POLÍGINO DE EXCLUSÃO DE PULVERIZAÇÃO 

ÁEREA DE AGROTÓXICOS” em todo o perímetro do 

Município de MATA/RS e municípios adjacentes, afetados pelo 

problema da contaminação e mortandade e abelhas verificada a 

partir de outubro de 2018; 

 

xi. Que o Poder Judiciário determine a demarcação das denominadas 

“Redes de Biovigilância” para monitoramento, avaliação e 

adoção de medidas de redução de impacto referente ao plantio e 

cultivo de organismos geneticamente modificados OGM’s, 

sobretudo de soja transgênica, como forma de minimizar ou pelo 

mesmo atenuar o elevado consumo de agrotóxicos, que constitui-

se em um dos principais responsáveis pela mortandade de abelhas 

no Estado do Rio Grande do Sul; 

 

xii. Que o Poder Judiciário determine a demarcação das denominadas 

“Áreas de Amortização” ou “Zonas de Segurança”, proibindo o 

plantio de organismos geneticamente modificados OGM’s, 

sobretudo de soja transgênica, no perímetro (diâmetro) de vôo das 



espécies de abelhas dos gêneros Appis Melífera (6,0 Km), 

Meliponíneos (em geral 2,0 Km), Bombus e Xylocopa (10,0 Km), 

como forma de minimizar ou pelo mesmo atenuar o elevado 

consumo de agrotóxicos, que constitui-se em um dos principais 

responsáveis pela mortandade de abelhas no Estado do Rio 

Grande do Sul; 

 

xiii. Como medida de emergência, seja determinada ao órgão 

Ambiental Estadual (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL/FEPAM), que estabeleça um 

“POLÍGINO DE EXCLUSÃO DE PULVERIZAÇÃO 

ÁEREA DE AGROTÓXICOS” em todo o perímetro do 

Município de MATA e municípios adjacentes afetados pelo 

problema da contaminação e mortandade e abelhas verificada a 

partir de outubro de 2018; 

 

xiv. Como medida de emergência, seja determinado que os apicultores 

e meliponicultores sejam devidamente informados e de forma 

prévia, sobre os programas e calendários de controle de pragas 

rotineiros adotados em cada região, bem como quais os produtos 

químicos (inseticidas, fungicidas ou outros) a serem utilizados;   

 

xv. Como medida de emergência, seja determinado que os 

agricultores, sobretudo os sojicultores, busquem horários 

alternativos ao horário de atividade das abelhas para pulverizar as 

suas lavouras, sobretudo que seja “PROIBIDA A REALIZAÇÃO 

DE PULVERIZAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 

FLORAÇÃO DA CUTURA DA SOJA E OUTRAS;    

 

xvi. Como medida de emergência, seja determinado aos agricultores, 

sobretudo os sojicultores, que somente utilizem agrotóxicos 

quando houver a ocorrência do denominado “NÍVEL DE DANO 

ECONÔMICO (NDE); 

 

xvii. Como medida de emergência, seja determinado que os órgãos 

estatais responsáveis pelo controle ambiental intensifiquem a 



fiscalização do uso de agrotóxicos proibidos, contrabandeados, 

bem como mistura de produtos químicos não tecnicamente 

recomendados, determinando ainda um rigoroso controle do uso 

do receituário agronômico;        

 

xviii. Como medida de emergência, seja determinado que os 

agricultores (sojicultores) e apicultores mantenham, implantem ou 

recuperem as áreas de amortização, áreas de reserva legal e áreas 

de preservação permanentes (APP’s) com o fim de preservar as 

espécies apícolas;  

 

xix. Como medida de emergência, seja determinado que os 

agricultores (sojicultores) e apicultores melhorem e/ou recuperem 

o pasto apícola e meliponícola nas adjacências e proximidades do 

apiário ou meliponário promovendo o assim chamado “efeito de 

fuga”; 

 

xx. Como medida de emergência, seja determinado que os órgãos 

ambientais realizem o zoneamento das atividades que envolvam 

abelhas, visando reduzir os impactos causados pelo uso de 

agrotóxicos sobre os polinizadores, meio ambiente, usuários e 

consumidores; 

 

xxi. Seja determinado ao Estado que adote medidas concretas em 

matéria de precaução ambiental, visando a busca das causas que 

afetam a sobrevivência dos agentes polinizadores; 

 

xxii. Seja determinado ao Estado que promova a realização de estudos 

científicos acerca do tema da mortandade de abelhas, incluindo a 

institucionalização de prêmios de investigação científica sobre as 

abelhas, bem com a realização de fóruns e simpósios esses insetos, 

assim como a análise da legislação estrangeira sobre a proteção 

das abelhas, além de produzir uma qualificada e eficiente inserção 

do tema nos meios de comunicação de massa com vista a 

sensibilizar e socializar aos cidadãos e cidadãs sobre a 

importância da proteção e conservação dos agentes polinizadores, 



em especial das abelhas; 

 

xxiii. Seja determinado ao Estado que produza informes bimensais, a 

serem entregues ao juízo, contendo informações atualizadas 

acerca das gestões e progressos no campo da proteção das abelhas 

e combate a mortandade destes insetos pelo uso de agrotóxicos;    

 

xxiv. Seja oficiado o Estado do Rio Grande do Sul para que informe 

quais as medidas já adotadas para o cumprimento da efetivo das 

disposições fixadas pela LEI N° 15181, DE 09 DE MAIO DE 

2018, que dispõe sobre a Política Estadual para o 

Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura e 

institui o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e 

Meliponicultura - PROAMEL - no âmbito do Estado do Rio 

Grande do Sul, bem como apresente plano de ação estratégica para 

a implementação das medidas ainda não efetivadas, declinando 

justificadamente  as razões da não implementação;    

 

xxv. Sejam oficiadas as entidades empresariais do município de 

MATA/RS e região, a exemplo de CDL’s e similares, bem como 

as Secretarias Municipais de Indústria e Comércio e Agricultura 

de MATA/RS e região, para que informem a relação completa das 

casas comerciais, cooperativas, sindicatos (rurais e/ou de 

trabalhadores rurais) ou similares, que comercializam, importam 

agrotóxicos e seus derivados, com os seus nomes comerciais, 

endereços, números das inscrições no CNPJ e inscrições 

estaduais, além e todo e qualquer dado ou informação relevante 

nesse sentido, bem como disponibilizem informações comerciais 

em termos de quais os agrotóxicos foram comercializados nos 

últimos 365 dias, quais ainda permanecem em estoque, além das 

respectivas quantidades, comercializadas e em estoque; 

 

xxvi. Seja determinada a realização de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EPIA/RIMA), com amparo no Art. 225, & 1°, IV da 

CF/88, Art. 2º da Resolução CONAMA 001/86, com as 

penalidades previstas pelo Art.11 º, parágrafo único da Resolução 



CONAMA n. 237/97, para a implantação de lavoras de soja no 

perímetro do município de MATA/RS e municípios vizinhos, 

enquanto procedimento administrativo de prevenção e de 

monitoramento dos danos ambientais instrumento de 

conscientização da sociedade em geral a respeito dos impactos 

ambientais causados por empreendimentos agrícola de grande 

porte como lavouras de soja, visto que este estudo em questão é 

um dos mais importantes instrumentos de defesa do meio 

ambiente fundamentando-se na a obrigatoriedade de se respeitar 

o mesmo e no direito dos cidadãos à participação e à informação. 

 

xxvii. Seja oficiado o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA/RS, por meio de sua seccional regional, para 

que preste todos esclarecimentos necessários e informações 

disponíveis acerca do conhecimento por parte da entidade sobre: 

a) o evento de contaminação e mortandade de abelhas ocorrido em 

MATA/RS; b) a atuação  e fiscalização dos responsáveis técnicos 

que prescrevem e/ou prescreveram receituários agronômicos para 

utilização dos agrotóxicos referidos no item “i” anterior, de tudo 

juntando documentos comprobatórios de suas afirmações.      

 

                 

d) Postulam os Representantes, por fim, que as notificações, avisos, requerimentos e 

intimações lhes sejam dirigidas por meio dos advogados que esta subscrevem em 

seus respectivos e-mails ou por meio telefônico. 

 

 

 

Termos em que, pede e espera DEFERIMENTO! 

 

 

 

Porto Alegre, 20 de maio de 2019. 

 

 

 

 

São signatários da presente REPRESENTAÇÃO: 
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Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) 

 

___________________________________________________ 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 

 

___________________________________________________ 

Cooperativa Agroecológica Nacional Terra e Vida (CONATERRA) 

 

___________________________________________________ 

Movimento Justiça e Direitos Humanos (MJDH) 

 

___________________________________________________ 

União Internacional dos Trabalhadores na Alimentação Agricultura (Rel-UITA) 

 

___________________________________________________ 

Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN) 

 

___________________________________________________ 

Núcleo Amigos da Terra Brasil (NAT-BRASIL) 

 

___________________________________________________ 

Rede Nacional dos Advogados e Advogadas Populares (RENAP) 

 

___________________________________________________ 

Forum de Justiça (FJ) 
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Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 
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Coletivo Catarse (CATARSE) 
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Coletivo A Cidade que Queremos (CCQQ) 
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