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Levantamento dos agrotóxicos usados por produtores rurais do 
município de Alta Floresta – Mato Grosso 

Sandro Marcelo de Caires [1] ; José Gerley Díaz Castro[2]  

RESUMO 

O uso desordenado e indiscriminado de agrotóxicos, que acabam por contaminar o solo, 
água e o homem, quando este consome produtos agrícolas contaminados, são 
problemáticas ainda não estudadas no espaço norte mato-grossense. Estudos mostram 
que agrotóxicos organoclorados permanecem em atividade no solo por até 30 anos após 
sua utilização. Este estudo foi realizado objetivando saber quais são os agrotóxicos 
usados por produtores rurais no município de Alta Floresta. Os dados foram recolhidos 
através de visitas a 68 propriedades do município. 76 % destas propriedades utilizam 
agrotóxicos. Ao todo são 101 respostas com 23 nomes comerciais de agrotóxicos, todos 
aplicados principalmente na época das águas. Do total, 69 % são herbicidas; 29 % de 
inseticidas e 2 % de fungicidas, porém, 37 % dos agrotóxicos são extremamente tóxicos, 
20 % são altamente tóxicos, 12 % são mediamente tóxicos e 31 % são pouco tóxicos. De 
Acordo com os resultados existe uma demanda grande de uso de agrotóxicos no 
município e isso implica numa preocupação quanto aos impactos causados ao meio 
ambiente. Também sugerem a necessidade de regulamentar de uma forma mais eficiente 
o uso desses produtos no município de maneira a preservar a fauna e a flora, incluída o 
próprio homem. 

Palavras chave: Agrotóxicos, pesticidas, produtos químicos, toxicologia, ecotoxicologia, 
Amazônia, Mato Grosso, Alta Floresta 

ABSTRACT 

The disordered use and indiscriminate of agrotóxicos, that end for contaminating the soil, 
water and the man, when this consumes polluted agricultural products, they are still not 
problematic studied in the north space Mato-grossense. Studies show that agrotóxicos 
organoclorados stays in activity in the soil for until 30 years after its use. This study was 
accomplished objectifying to know which are the pesticides used by rural producers in the 
municipal district of Alta Floresta. The data were picked up through visits to 68 properties 
of the municipal district. 76 % of these properties use agrotóxicos and 24 % are exempted 
of pesticides. To the whole they are 101 answers with 23 commercial names of 
agrotóxicos, applied mainly at that time of the waters. Of the total, 69 % are herbicidas; 29 
% of insecticides and 2 % of fungicides, even so, 37 % of the extremely toxicant healthy 
pesticides, 20 % are highly toxicant, 12 % are toxicant average and 31 % are not very 
toxicant. The results suggest a growing demand of pesticides use in the municipal district 
and a concern with relationship to the impacts caused to the environment. They also 
suggest the need to regulate in a more efficient way the pesticides use in the way 
municipal district to preserve the ecology. 

Key words: agrotóxicos, pesticides, chemic products, toxicology, ecotoxicology, 
Amazonia, Mato Grosso, Alta Floresta. 



1 - INTRODUÇÃO 

Os primeiros venenos, usados no século XIX, eram sais inorgânicos, produzidos 
em laboratórios, como Arsênico, Selênio, Tálio, Cobre, Enxofre (sais tóxicos 
retirados da natureza). Eram solúveis em água se precipitavam com substâncias 
alcalinas e orgânicas, às pessoas envenenadas, recomendava-se que tomassem 
leite, assim, o produto podia ser vomitado, pois se precipitava no estômago. Havia 
também a recomendação de dar clara de ovo crua com a mesma finalidade 
(Pinheiro, 1999) 

Virtualmente antes de 1940, a piretrina, a rotenona e a nicotina, todos derivados 
de plantas, tinham uso limitados a jardim domésticos de flores. Todos se 
degradavam rapidamente. A proteção das plantações dependia de vários sais 
inorgânicos de arsênico, cobre, chumbo, e zinco mais enxofre, misturas limo --
enxofre e algumas pulverizações de óleos. Após a Segunda Guerra Mundial 
surgiram os inseticidas à base de Hidrocarbonetos clorados e herbicidas (Estorer, 
1998) 

Depois da Segunda guerra mundial, como os venenos utilizados pelos militares 
eram sintéticos, agiam em pequeníssimas doses e penetravam também pela pele, 
logo eram lipossolúveis. Os agricultores, apresentavam sintomas de 
contaminação, tomavam leite. Isto acelerava o envenenamento e causava a 
morte.  

O leite, por conter gordura e açúcar, facilitava a absorção dos venenos 
organoclorados, organofosforados, carbamatos, ditiocarbamatos, triazínicos, 
piretróides, acetanilidas e tantos outros. Entretanto, não havia informações, pois 
ninguém conhecia os venenos e seus efeitos. Os agrônomos estudavam a dose 
para matar insetos, fungos e ervas daninhas, principalmente (Pinheiro, 1999). 

Algo como 305 milhões de quilos de pesticidas entram anualmente no meio 
ambiente do Terceiro Mundo. Na medida em que esses pesticidas são aplicados 
em excesso, ou de maneira esbanjadora, acentuam desnecessariamente os 
problemas do meio ambiente (Bull, 1986). À semelhança dos modernos 
inseticidas, os herbicidas começaram a ser aplicados em grande escala pouco 
depois da II Guerra Mundial. Inicialmente, foram utilizados para limpar as faixas de 
proteção às linhas de transporte de energia elétrica; porém, utilizações 
subsequentes incluíram as servidões das linhas de caminho de ferro e auto - 
estradas, o controle das infestantes em agricultura e silvicultura e, infelizmente, o 
uso como agentes de guerra na destruição de culturas e no desfolhamento da 
floresta (Odum, 1971). 

A produção americana passou de 45.000 toneladas, em 1946, a 515.000 
toneladas, em 1971 mais de 2,6 milhões de D.D.T (dimetil-difenil-tricloroetano) 
foram espalhados na biosfera desde que este inseticida foi descoberto 
(Charbonneau, 1979). 



A lei federal n.° 7 802, de 11/07/89, regulamentada pelo Decreto n.° 98.816, no 
seu artigo 2, inciso I, define o termo 'agrotóxicos' da seguinte forma: Os produtos e 
os componentes físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de 
produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 
pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros 
ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 
finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preserva-la da 
ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e 
produtosempregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores 
do crescimento(Jungstedt, 1999). 

Os inseticidas comumente utilizados hoje em dia enquadram - se em dois grupos 
principais, os compostos organofosforados e os organoclorados. Alguns 
inseticidas organofosforados são relativamente inofensivos para o homem. Os 
inseticidas organoclorados, estáveis e persistentes, causaram e vem causando 
contaminação ambiental que, pelo menos algumas vezes, é suficientemente 
grande para ser qualificada como poluição (Kenneth, 1982). 

Os herbicidas dividem-se em dois grupos, segundo o modo como atuam. Os da 
primeira categoria, que inclui o monuron e a simazina, interferem com a 
fotossíntese provocando a morte da planta por falta de energia. O segundo grupo 
é tipificado pelo 2,4-D (2,4 - ácido diclorofenoxiacético) e pelo 2,4,5 - T (2,4,5 - 
ácido triclorofenoxiacético), de utilização corrente. As plantas herbáceas de folha 
larga são particularmente susceptíveis ao 2,4 - D, enquanto que o 2,4,5 - T e uma 
mistura de 2,4 D com 2,4,5 - T atuam com eficácia nas plantas lenhosas (Odum, 
1971). 

Perdas consideráveis em culturas são causadas por moléstias provocadas por 
fungos. Um exemplo é a ferrugem, principal doença do cafeeiro, causada pelo 
fungo Hemileia vastatrix, é considerada um dos maiores problemas fitossanitários 
da cultura em todos os países onde se estabeleceu, causando sérias perdas 
(apud a Costa, 1995). 

Outros grupos importantes de agrotóxicos compreendem: i) Raticidas 
(dicumarínicos): utilizados no combate a roedores; ii) Acaricidas: ação de combate 
a ácaros diversos, entre eles: Nematicidas: ação de combate a nematóides, 
Molusquicidas: ação de combate a moluscos, basicamente contra o caramujo da 
esquistossomose e Fumigantes: Ação de combate a insetos, bactérias: fosfetos 
metálicos (fosfina) e brometo de metila (Brasil,1997). A agroindústria, devido ao 
uso desordenado e indiscriminado de agrotóxicos, acaba por contaminar o solo e 
a água, é considerada o segundo maior poluidor dos recursos hídricos, perdendo 
apenas para as cidades, onde os esgotos são lançados sem tratamentos 
necessários diretamente nos recursos hídricos (Grippi, 2001). 

Não é necessário acrescentar mais nada a respeito da inserção dos inseticidas 
nas redes tróficas. É ao homem que ela vai afetar, em última análise, pois uma 



vez que nossa espécie está situada no topo da pirâmide trófica, o ser humano está 
especialmente exposto ao efeito cumulativo dos pesticidas (Charbonneau, 1979). 

No Brasil são comercializados mais de 2000 tipos de agrotóxicos, os quais 
apresentam cerca de 300 princípios ativos, é importante conhecer a classificação 
dos agrotóxicos quanto a sua ação e ao grupo químico a que pertencem. Essa 
classificação também é útil para o diagnóstico das intoxicações e instituição de 
tratamento específico (Bahia,1995).  

Um documento da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO) indica hoje o Brasil como um dos países que mais exageram 
na aplicação de pesticidas nas lavouras, principalmente a horticultura, onde se 
utilizam até 10 mil litros de calda (mistura agrotóxico e água) por hectare (Alves, 
1996).  

Agrotóxicos proibidos - ou submetidos a severas restrições - em diversos países 
são duplamente permitidos no Brasil. Em primeiro lugar, porque até agora o 
governo federal concede registro a produtos nessa situação.  

Em segundo lugar, porque leis e portarias são descumpridas de maneira 
generalizada (Santiago,1986). È preciso chamar a atenção para o fato de que a 
liberdade até aqui existente na legislação brasileira sobre agrotóxico tornou 
possível a produção e a comercialização, entre nós, de produtos banidos de 
outros países.  

Do ponto de vista das empresas, isso significa, via exportações ou mesmo 
produção local, um prolongamento no ciclo de vida de seus produtos e, portanto, 
maior amortização do capital neles investidos. É urgente o estabelecimento de 
normas mais rigorosas, aliás assimiláveis pelas empresas, motivadas pelas altas 
taxas de lucro do setor e capacitadas, inclusive, para transformar essas pressões 
em instrumento gerador de impulsos em direção ao incremento de suas pesquisas 
voltadas para a criação de produtos mais compatíveis a preservação da vida 
(Naidin,1986).  

No período de 20 de agosto a 25 de setembro do último ano, passaram pelo Posto 
de Fiscalização do Indea/MT em Pontal do Araguaia, [...] 57.090 quilos e 38.085 
litros de defensivos agrícolas. Passaram também 1.122 unidades de Diuron e 
Cention, destinados à empresa Agropec, do Maranhão. De toda a carga de 
agrotóxicos, apenas 4 mil quilos não ficaram em Mato Grosso[...] A maioria veio 
para uma única empresa em Cuiabá (Severino, 2001). 

Mato Grosso começou a consumir agrotóxicos nos anos 70, quando o governo 
federal criou atraentes programas - o Polonoroeste, o Polocentro, o Proterra - para 
incorporar ao processo produtivo brasileiro 1 milhão de hectares de terras da 
região. A oferta de dinheiro em condições vantajosas para financiar a compra de 
terras, benfeitorias e estruturas como armazéns, secadores, aquisição de 
equipamentos agrícolas, além da melhoria e abertura de rodovias como as BRs-



364 (Campo Grande - Cuiabá) e 163 (Cuiabá - Santarém) atraíram para o Mato 
Grosso agricultores paulistas, paranaenses e gaúchos, que deram início ao ciclo 
da mecanização agrícola na região (Severino, 2001). 

O sucesso das culturas de soja e milho em nível comercial atraiu outras culturas 
como algodão, cana-de-açúcar, milheto e sorgo. Decorridas três décadas da 
largada da modernização da agricultura, o Estado já figura como um dos principais 
consumidores de agrotóxicos . os números oficiais das revendas que operam no 
Estado mostram que Mato Grosso é o 4º colocado no ranking nacional, mas na 
realidade é o 1º, porque as compras de maiores volumes de agrotóxicos, feitas 
através de "pacotes" entre fabricantes não figuram as estatísticas sobre o 
consumo de defensivos agrícolas. Essa conclusão é do próprio Instituto de Defesa 
Agropecuária (Indea). (Diário de Cuiabá - 6/8/02). 

Para a região de Alta Floresta, não encontramos registros oficiais quanto a 
utilização de agrotóxicos, porém, sabe - se que são utilizados e que não existe um 
controle estrito sobre sua utilização. Assim este projeto sugere um levantamento 
de agrotóxicos utilizados pelos produtores de Alta Floresta - Mato Grosso. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - ÁREA DE ESTUDO 

De acordo com o Perfil Sócio Econômico do Município de Alta Floresta, de 
janeiro de 2001, Alta Floresta foi fundada em 1976. Entretanto, sua 
história começa antes, pois a região teve intensa movimentação no ciclo 
da borracha, mais precisamente em 1974, quando o empresário Ariosto 
da Riva adquire uma área de 400.000 ha, situada no norte de Mato 
Grosso, com finalidade de instalar um projeto de colonização. 
Desmembrada do Município de Aripuanã, a região foi habitada em outros 
tempos pelos povos indígenas Mundurukú, Apiaká e Keen-akarôre. Hoje 
constatamos a inexistência de tribos indígenas. A população atual é 
formada principalmente de imigrantes do sul do Brasil, que instalaram - se 
no Município no início da colonização e devido a sua origem dedicaram - 
se a agricultura, implantando grande área de lavouras e pastagens.  

Posteriormente o ciclo do ouro (1979 - 1989) trouxe para a região 
imigrantes originários do estado do Pará e Maranhão aumentando 
significativamente a população. Atualmente o Município passa por um 
processo de definição econômica, buscando implantar indústrias 
destinadas ao aproveitamento dos recursos disponíveis e incrementar a 
agropecuária. Alta Floresta está localizada no extremo Norte do estado de 
Mato Grosso, as coordenadas geográficas de 55° 30' a 57º 00' longitude 
W e 9° 00' e 11° 00' latitude S. O município tem uma área de 4.310,27 
km2. A sede do Município de Alta Floresta está localizada à 830 km da 
capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá. O acesso à cidade de Alta 



Floresta se dá por via terrestre pelas rodovias BR - 163, MT 320 ou MT 
208. 

O clima da região de acordo coma a Classificação Koopem, sugere um 
Clima Tropical Chuvoso com nítida estação seca e com temperaturas 
entre 20 a 38 °C, tendo em média 26 °C. O Município de um clima quente 
e úmido com 4 meses secos, cuja principal característica é a freqüência 
de temperatura elevadas, podendo atingir nos seus dias mais quentes, 
temperaturas superiores a 40 °C. a média térmica anual fica em torno de 
26 °C. A temperatura média do mês mais quente fica em torno de 26 °C, 
enquanto a média das máximas (observadas em setembro), pode 
alcançar 34 °C. a média térmica verificada no inverno (22 a 24 °C) é 
pouco expressiva dada a ocorrência freqüente de altas temperaturas que 
verificam também nessa estação. No mês mais frio (julho), a média das 
mínimas fica em torno de 16 °C. 

No tocante a pluviosidade, pode atingir médias muito elevada, algumas 
vezes superiores a 2.750 mm/ano. 

O solo predominante de Alta Floresta é o Pdzólico (amarelo e vermelho) 
e, em pequenos percentuais, Latossolos e Hidromórficos. De forma geral 
são solos com baixa a média fertilidade de macro e micro nutrientes, 
principalmente baixos teores de fósforo e médio teores de potássio, 
cálcio, magnésio e matéria orgânica. Assim, a maioria dos solos 
necessitam de correção e fertilização de solos, para incrementar a 
produtividade agropecuária. Os solos são constituídos por argila 1:1 e 
textura arenosa de baixa fertilidade natural altamente suscetíveis a 
intempéries. Um dos fatores responsáveis pela degradação dos solos, são 
as sucessivas queimadas que mineralizam a matéria orgânica e 
esterilizam o solo, somando com altas precipitações pluviométricas e 
declividade dos solos. A utilização da queimada para o preparo do solo e 
limpeza das pastagens tem vários aspectos negativos como degradação 
do solo e poluição ambiental. 

O quadro florístico no município de Alta Floresta, fundamentalmente, é 
constituído por Floresta Ombrófila Aberta Densa, Floresta Estacional e 
Savana. 

A Floresta Ombrófila Aberta submontana com Cipós, representa uma das 
subunidades da Floresta Ombrófila Aberta. Este domínio ocupa grande 
parte do município e cobre a Depressão Interplanáltica da Amazônia 
Meridional, apresenta uma fisionomia bem típica, caracterizada pelo 
envolvimento das árvores por lianas lenhosas e solo adaptado por um 
emaranhado de lianas herbáceas. As espécies mais comuns neste 
domínio florístico são: Guarapa, Tatajuba, Aroeira, Castanheira do Pará, 
Angelim, Cambará, Cedrinho, Pinho Cuiabano, além de outras. 



A Floresta Submontana de Dossel Emergente que constitui um dos 
subconjuntos da Floresta Ombrófila Densa, ocorre no Planalto Dissecado 
Sul da Amazônia. A floresta é exuberante e de excelente qualidade com 
agrupamentos de árvores emergentes em visível densidade, formando 
geralmente povoamentos puros de indivíduos altos, grossos e bem 
copados. Constitui uma das subformações da Floresta Estacional 
Decidual Tropical, compreende uma vegetação que ocupa parte do 
Planalto dos Apiacás-Sucunduri. Nesta comunidade vegetal existe um 
considerável número de epífetas e 60% das árvores, perdem as suas 
folhas no período de estiagem. 

A savana apresenta diferentes fisionomias: arbórea densa, aberta com ou 
sem floresta-de-galeria. Esta unidade ocorre nos testemunhos do Planalto 
dos Apiacás e Sucunduri e na Serra dos Apiacás e em outros pontos, 
onde ao solos apresentam textura arenosa e o clima de temperaturas 
médias variáveis (acima de 18ºC). Este domínio vegetal se caracteriza por 
árvores de pequeno porte, isoladas ou agrupadas sobre um revestimento 
de gramíneas. 

O território municipal de Alta Floresta encontra - se entre os Rios Apiacás 
, Teles Pires ou São Manoel, Rio Carlinda ou 4 Pontes e Rio Cristalino os 
quais lhe serve como limites intermunicipais. Todos os cursos d'água 
citados fazem parte da Bacia Amazônica e são tributárias do Rio Tapajós 
que drena o Estado do Pará. 

O Teles Pires corta as superfícies sedimentares dos grandes planaltos do 
norte de Mato Grosso que recobrem rochas basálticas do maciço mato-
grossense. 

Como o processo erosivo é muito intenso nesta área, dado ao alto índice 
pluviométrico e ao grande volume de águas pluviais, em muitos pontos 
aflora o embasamento cristalino mais resistente à erosão. Portanto, 
quando os cursos d'água transpõem esses obstáculos formam inúmeras 
cachoeiras, que apesar de representarem importantes potenciais 
energéticos para o Estado, constituem sérios obstáculos à navegação. 

Com exceção do Rio Teles Pires, os demais cursos d'água que fazem 
parte desta área municipal, nascem na Serra dos Apiacás que serve, 
portanto, como divisor de águas entre os rios que desembarcam na 
margem direita do Rio Juruena e na margem esquerda do Rio Teles Pires. 
Dentre estes rios os mais representativos em termos de volume d'água e 
extensão são: os rios Apiacás e Santa Helena, afluentes do Teles Pires. 

A estrutura fundiária do município baseia-se em mini e pequenos 
produtores rurais, embora detenham a menor parte de terras. 



Já foram ocupados 43.045 ha para a agricultura e 168.044 ha para a 
pecuária, totalizando 211.089 ha. 

O grosso das atividades agrícolas atuais se encontram em níveis de 
produção para subsistência, com a comercialização do excedente, isto 
para as culturas anuais. Para as culturas perenes quase toda a produção 
é vendida. A comercialização desta produção é feita para o complemento 
financeiro, que está garantindo, em estado razoável, a sobrevivência dos 
colonos deste município e região. 

3 - METODOLOGIA 

Estes dados são provenientes de entrevistas realizadas em conjunto com o 
Projeto Vigissus. O Projeto levantou, junto à Secretaria de Agricultura do Município 
de Alta Floresta, todos os produtores inscritos no programa de piscicultura. Foram 
apresentados 68 propriedades distribuídas pelo município. Através do mapa 
municipal foram levantados estrategicamente os percursos a serem realizados 
para garantir o contato com todos os produtores. Desta forma surgiram quatro 
roteiros, divididos em setores Norte, Sul Leste e Oeste. No mês de janeiro de 2001 
ao mês de março do mesmo ano foi realizada a coleta de dados. Um veículo de 
apoio Toyota Bandeirantes, foi usado para deslocamento da equipe de 
pesquisadores até as propriedades escolhidas. In loco foram realizadas as 
entrevistas, com perguntas direcionadas quanto ao uso de agrotóxicos. Em cada 
propriedade foi coletado o ponto geográfico com GPS (Global Positioning 
Systems).  

Os resultados foram mensurados com a análise das entrevistas respondidas pelos 
produtores. Através da compilação das informações sugeriu - se uma lista com os 
nomes de agrotóxicos citados nas perguntas das entrevistas. Após, realizou - se 
uma pesquisa minuciosa junto as empresas revendedoras de agrotóxicos da 
cidade e levantou -se os grupos químicos de tais agrotóxicos, possibilitando a 
obtenção de valores relativos quanto a toxicologia e ecotoxicologia apresentadas 
ao consumidor. Todas as marcas citadas são encontrados no comércio local. 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 



Os resultados obtidos junto às entrevistas sugerem uma lista com os nomes dos 
principais agrotóxicos (Tabela 1). 

 

O solo é principalmente ocupado por pastagens (Figura 1). Das 68 propriedades 
visitadas, 24 % não fazem uso de agrotóxicos. 



 

Figura 1. Perfil das propriedades quanto a atividade agrícola e consumo de agrotóxico. 

Foram 101 respostas com 23 nomes comerciais ao todo. Quanto a classificação, a 
maioria são herbicidas (Figura 2). 

 

Figura 2. Classificação dos agrotóxicos usados pelos produtores. 



Quanto a toxicologia apresentada pela tarja na embalagem (relativo a cor do 
gráfico), os agrotóxicos levantados quase 40 % são extremamente tóxicos (Figura 
3). 

 

Figura 3.Percentagem dos defensivos agrícolas por Classe toxicológica dos agrotóxicos usados 
pelos produtores de Alta Floresta 

Quanto a ecotoxicologia, os resultados favorecem para toxidade. 



 

Figura 4 .Ecotoxicologia dos agrotóxicos utilizados pelos produtores de Alta Floresta - MT. 

 



Figura 5 .Nomes de agrotóxicos mais citados pelos produtores de Alta Floresta - MT. 

O Tordon é um herbicida sistêmico de ação seletiva, indicado para o controle de 
plantas invasoras na cultura de arroz e para o controle de dicotiledôneas 
indesejáveis de porte arbóreo, arbustivo e subarbustivo em pastagens, áreas não 
cultiváveis e para a erradicação de touças de eucalipto na reforma de áreas 
florestais. Incluído na classe toxicológica I - extremamente tóxico e pertencente à 
classe I quanto a ecotoxicologia. Sua aplicação é realizada através de 
pulverizações foliar e no toco de plantas recém cortadas. A época recomendada 
de pulverização foliar do herbicida é a época quente e chuvosa e sua aplicação no 
toco pode ser realizada o ano todo. sua fórmula é composta de Ácido 2,4 
diclorofenoxiacético (2,4 D), do grupo dos fenoxiacéticos e Ácido 4-amino-3,5,6-
tricloropicolínico (Picloram) derivado do ácido picolínico. A concentração do 
ingrediente ativo Picloram, sal trietanolamina 103 g/l; equivalente ácido do 
Picloram 64 g/l; 2,4 D sal trietanolamina 406 g/l; equivalente ácido do 2,4 D 240 
g/l; concentração dos ingredientes inertes 651 g/l - solução aquosa concentrada 
(Andrei, 1999). 

A mistura de 2,4 D e 2,4,5 T (triclorofenoxiacético) representa o principal 
componente do agente laranja, utilizado como desfolhante na Guerra do Vietnã. O 
nome comercial desta mistura é tordon (Grippi, 2001).  

Conhecem -se mal os efeitos do 2,4 D e do 2,4,5 T nos ecossistemas. São 
obviamente capazes de modificar as comunidades vegetais e afetam, 
indiretamente, os herbívoros e carnívoros. É escasso o conhecimento dos 
respectivos efeitos nos sistemas aquáticos e nos micróbios do solo. A toxidade 
direta para animais parece ser baixa. Contudo, a produção de 2,4,5 T tem sido 
muitas vezes caracterizada pela presença, no produto final, do simétrico 2,3,6,7 - 
tetraclorodibenzeno - p - dioxina, usualmente designado por dioxina. Tem - se 
provado que este composto é teratogénico, ou deformante do feto, para 
concentrações extremamente baixas (Odum, 1971), teve uma certa notoriedade 
devido ao seu uso como desfolhante no Vietnã. Lá, o herbicida foi pulverizado, 
principalmente pelo ar, a uma concentração bem maior que a utilizada na 
agricultura. Além do mais, as amostras utilizadas continham freqüentemente uma 
alta proporção de dioxina (Kenneth, 1982). É do conhecimento popular que 
pastagens pulverizadas com tordon ficam inviáveis para a coleta de esterco 
bovino, usado como adubo orgânico, por até 4 anos após a aplicação, portanto o 
tordon possui um alto poder residual. 

Roundup é um herbicida sistêmico de ação total para aplicação em pós - 
emergência derivado de sal de isopropilamina de N (fosfonometil) glicina 
(glifosate) (sal de isopropilamina) 480 g/l; equivalente ácido de Glifosate 360 g/l. 
Concentrado solúvel de classe toxicológica IV - pouco tóxico (Andrei, 1999). A 
aplicação é indicada quando o mato estiver em boas condições de 
desenvolvimento e sem efeito de stress hídrico. A alta solubilidade do GLIFOSATE 
em água e baixa solubilidade em lipídios sugerem que ele não deveria 
bioacumular e, de fato, dados científicos comprovam este fato. Os estudos 



efetuados mostram claramente que o GLIFOSATE é muito lentamente absorvido 
através da membrana gastrointestinal e que ha um mínimo de retenção nos 
tecidos e uma rápida eliminação de resíduos em várias espécies animais. A não 
retenção e rápida eliminação do GLIFOSATE, indica que o mesmo no caso de 
exposição repetida, o produto não é acumulado no corpo. Segundo Kenneth 
(1982), o glifosato é pouco tóxico aos vertebrados, e não permanece ativo no meio 
ambiente, ficando firmemente adsorvido (e assim, deixa de ser ativo) tão logo 
atinge o solo. quanto a ecotoxicologia, o GLIFOSATE é de classe III e altamente 
tóxico para microorganismos do solo conforme a bula do produto. 

Plenum é um herbicida seletivo e sistêmico, recomendado para o controle de 
plantas daninhas de folhas largas, de porte herbáceo, semi - arbustivo e arbustivo 
em áreas de pastagens de gramíneas forrageiras. Sua fórmula é composta por 
FLUROXIPIR MHE (metil-heptil éster do ácido 4-amino-3,5 dicloro-6-fluro-2 
piriloxiacetato) 115 g/l; equivalente do ácido fluroxipir mhe 80 g/l; PICLORAM 
ÁCIDO (ácido 4-amino-3,5,6-tricloro picolínico) 80 G/L; equivalente ácido de 
picloram 80 g/l; ingredientes inertes 888 g/l.. Possui Classe toxicológica II - 
altamente tóxico e ecotoxicologia classe II. Este produto é altamente persistente 
no ambiente.  

São rapidamente absorvidos e excretados, sendo a via principal de excreção a 
urina, não possuindo potencial para a acumulação em qualquer tecido. É indicada 
a aplicação em épocas quentes e de boa pluviosidade, quando as plantas 
daninhas a serem controladas estiverem em intenso processo de desenvolvimento 
vegetativo (Andrei, 1999). O picloram foi caracterizado por Galston (1970) como 
um herbicida análogo ao DDT, devido a sua persistência relativa nos solos. Odum 
(1971). Este herbicida é relativamente novo em Alta Floresta, introduzido no 
mercado a mais ou menos 3 anos.  

Conforme a bula o Butox (Deltametrina base - 25 g; veículo q.s.p. - 1.000 ml)é um 
carrapaticida, sarnicida e mosquicida para uso em pulverização de bovinos e 
equinos. Possui como peculiaridade o combate de carrapatos resistentes a 
produtos organofosforados. Sua toxicologia é de classe IV - pouco tóxico e 
ecotoxicologia classe III. Seu poder residual é de 14 dias. É indicado como 
carrapaticida, para eliminar larvas, ninfas, machos, fêmeas r impossibilitar a 
postura de ovos férteis do Boophilus microplus (carrapato comum), Amblyomma 
cajennense (carrapato estrela) e Anocentor nitens (carrapato-de-orelha); como 
mosquicida e repelente, sobre moscas adultas vetoras da Dermatobia hominisI 
(mosca-do-berne), Stomoxys calcitrans, Musca domestica e Morellia pruma, 
controlando preventivamente as infestações por berne no bovino; como larvicida e 
repelente, com ação preventiva contra infestações por larvas de 1º instar da 
Dermatobia hominis (mosca-do-berne); como sarnicida, para eliminar larvas, 
ninfas, machos, fêmeas e impossibilitar a postura de ovos férteis dos ácaros 
Psoroptes communis ovis e Psoroptes communis bovis. 

Conforme a bula o Barrage (150 g de Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-
diclorovinil)-ciclopropano carboxilato (cypermethrin) por litro) é um carrapaticida, 



mosquicida, inseticida, piretróide para bovinos. Sua toxicologia é de classe IV - 
pouco tóxico e ecotoxicologia classe III. Seu poder residual é de 8 a 14 dias. É 
indicado no controle da Haematobia irritans (mosca-do-chifre) e é tóxico para 
peixes. 

Piretróides: são compostos sintéticos que apresentam estruturas semelhantes à 
piretrina, substâncias existente nas flores do Chrysanthemum (pyrethrum) 
cinenariaefolium. 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mais da metade dos agrotóxicos usados pelos produtores de Alta Floresta são 
muito tóxicos ao homem e ao meio ambiente. O 2,4 D por exemplo, não tem 
estudos completos sobre o impacto no meio ambiente, por isso é necessário 
desenvolver pesquisas nesse sentido. O Picloram possui poder residual no solo 
análogo ao DDT. O Glifosato possui poder residual de 30 dias, mas é 
extremamente tóxico aos microorganismos do solo.  

A cipermetrina possui baixo poder residual mas é considerada extremamente 
tóxica para peixes. Através de técnicas atuais de manejo, tais como divisão de 
pastagens e controle biológico o produtor de Alta Floresta pode minimizar 
consideravelmente o uso de agrotóxicos em sua propriedade. Finalmente, espera - 
se que este trabalho sirva de subsídios para que os decision makers sugiram 
propostas para evitar que o uso indiscriminado de agrotóxicos venha a ser o 
principal problema nas propriedades rurais do município de Alta Floresta, num 
futuro não muito distante. 
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