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Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.588, de 27 de
novembro de 2006, para vedar a produção, o
armazenamento, a comercialização e o uso de
agrotóxicos, seus componentes e afins à base
de  ingredientes  ativos  do  grupo  químico
neonicotinóides  no  Estado  de  Mato  Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Acrescenta o artigo 9º-A e inciso I à Lei nº 8.588, de 27 de novembro de 2006, com a seguinte
redação:

"Art. 9º-A. É vedada a produção, o armazenamento, a comercialização e o uso de
agrotóxicos, seus componentes e afins a base dos seguintes ingredientes ativos:

I - Do grupo químico neonicotinóides;"

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos, variados estudos científicos atestaram a relação entre o uso de produtos à base de
neonicotinóides e os danos ao sistema nervoso das abelhas e outros insetos. Responsáveis pela polinização,
o impacto nestes seres causa desde desorientação até morte, afetando de forma perigosa a  biodiversidade,
mas também a própria agricultura e a produção de mel.

Diante do resultado de pesquisa realizada pelos cientistas da Unidade de Pesticidas da EFSA (sigla em
inglês para Autoridade Europeia para Segurança dos Alimentos) da União Europeia, onde se analisou mais
de 1.500 artigos científicos sobre os efeitos dos neonicotinoides sobre populações de abelhas, foi que a
União Europeia baniu em abril de 2018 o uso destes produtos em áreas abertas em seus
Estados-Membros.
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Mais recentemente, em fevereiro de 2023, a Comissão Europeia adotou regras que reduzem os limites
autorizados para a presença residual em alimentos, inclusive importados, de dois neonicotinoides,
agrotóxicos que aceleram o declínio das colônias de abelhas e cuja pulverização já é proibida na União
E u r o p e i a .
https://g1.globo.com/google/amp/economia/agronegocios/noticia/2023/02/03/uniao-europeia-reduz-limite-de-r
esiduos-de-agrotoxicos-em-alimentos.ghtml

Por derradeiro, insta consignar que o colapso das colônias não significa, portanto, apenas uma produção
menor de mel no mundo, mas também um obstáculo para a reprodução de gêneros alimentícios importantes,
como tomate, café, maçã e laranja.  Isto porque, 71% das culturas agrícolas que respondem por 90% da
alimentação mundial dependem da polinização das abelhas, segundo dados adotados pelas Nações Unidas.
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/05/O-lugar-dos-neonicotinoides-na-morte-das-abelhas-no-B
rasil-e-na-Europa

Não se olvida do fato de que a legislação federal (Lei n° 7.802/1989) atribui aos órgãos federais competentes
a autorização ou não de um produto agrotóxico no mercado nacional. Porém, os Estados podem editar leis
ambientais que sejam mais protetivas do que a legislação da União, notadamente para atender aos
interesses regionais.

Sob o prisma constitucional, o tema é competência concorrente, nos termos do artigo 24, incisos VI e VIII da
Consituição Federal, e o presente projeto visa garantir tanto a saúde coletiva quanto do trabalhador, bem
como um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme finalidade expressa na Constituição Federal,
nos termos do artigos 200, VIII e 225 da CF/88. 

É importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, em matéria de
proteção ao meio ambiente, os entes federativos podem editar leis que sejam mais protetivas do que a
legislação da União, que é veiculadora de normas gerais, não se admitindo o oposto, ou seja, a fragilização
do dever de proteção do Estado ao meio ambiente estabelecido em norma geral editada pela União.

Para ilustrar, eis trecho do acórdão da ADI 5312/TO, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes:

“(...) Em matéria de proteção ao meio ambiente, a Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do
que a legislação da União veiculadora de normas gerais. Nesse sentido, precedentes desta
CORTE: ADI 3.937 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI,
julgado em 24/8/2017, pendente a publicação de acórdão), que tratou de lei estadual paulista
que proibiu a produção e circulação do amianto, confrontada com legislação federal que admite
o emprego dessa substância; e o recente julgamento do RE 194.704 (Rel. para acórdão Min.
EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgamento concluído em 29/6/2017), em que validada lei do
Município de Belo Horizonte/MG que estabelecera padrões mais restritos de emissão de gases
poluentes.

O que se tem na espécie, no entanto, é a situação inversa: a norma estadual fragiliza o
exercício do poder de polícia ambiental e, consequentemente, o dever de proteção do Estado
ao meio ambiente, por dispensar o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, sem
que haja o controle pelo órgão ambiental competente, no que diz respeito à localização,
instalação e operacionalização dessas atividades, com a indicação de limites e condicionantes
aptos a mitigar o dano ao meio ambiente. (...)” (grifo nosso)

Pois bem. Nos últimos anos, têm-se intensificado o interesse pela criação de abelhas em Mato Grosso. Com
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isso aumenta a demanda por capacitação e qualificação de mão de obra para atuar no setor, criando assim
bases para que a atividade passe de um estágio artesanal para a escala industrial, gerando amplas
possibilidades econômicas.

Neste sentido, o Estado de Mato Grosso é um do estado com grande potencial para o desenvolvimento da
cadeia produtiva da apicultura, considerada uma atividade nobre e que tem atraído a atenção dos produtores
para diversificar a atividade na propriedade rural. O Brasil possui a maior florada apícola do mundo e o
estado destaca-se por ter três ecossistemas bem distintos: Cerrado, Pantanal e Floresta Amazônica. Além
disso, tem um clima favorável que propicia a produção de mel durante todo o ano.

Assim, além de conferir garantia de proteção às abelhas e, consequentemente, à biodiversidade, a proibição
do uso de produtos grupo químico neonicotinóides é benéfica para proteger gêneros alimentícios importantes
da agricultura e o crescimento da cadeia produtiva da apicultura no Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação deste projeto. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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