
 

 

 

 

 

CARTA DE MATA 

 

As entidades que integram a APISBio e a APISMA, reunidas no “SIMPÓSIO 

INTERNACIONAL SOBRE MORTANDADE DE ABELHAS E AGROTÓXICOS”, vem a 

público, por meio desta CARTA, externar o seu compromisso com a defesa incondicional da 

biodiversidade e das presentes e futuras gerações, em uma perspectiva de equidade intergeracional. 

A defesa da natureza não admite falhas! Devemos estar comprometidos de forma firme e 

resoluta em preservar as espécies que compõem o nosso ecossistema, protegendo-as de toda e 

qualquer contaminação química que ameasse a vida, sobretudo porque nós, seres humanos, seremos 

as maiores vítimas e os mais prejudicados. 

Hoje, não há mais dúvidas na comunidade científica mundial de que os agrotóxicos são os 

responsáveis principais pela mortandade das abelhas em escala jamais antes vista em outro tempo. 

Metade dos insetos está rapidamente diminuindo enquanto um terço já está considerada em extinção. 

Os cientistas concluem que, se não mudarmos as técnicas de produzir os nossos alimentos, todos 

insetos entrarão em extinção em poucas décadas (Francisco Sánchez-Bayo e Kris Wyckhuys, 2019). 

Se não agirmos imediatamente, o custo ambiental do modelo de agricultura hegemônica 

praticado no país – químico-dependente de agrotóxicos, fundamentado na exploração de grandes 

extensões de terra, em cultivos agrícolas de baixo valor agregado e produtor de commodities como a 

soja –, tem se mostrado extremamente elevado e não justifica, em absoluto, os ganhos 

econômicos que produz, sobretudo porque tem colocado em perigo a natureza, a vida em 

todas as suas formas e a espécie humana. 

Não podemos mais nos dar ao luxo de sermos otimistas: a vida humana e do planeta estão 

em perigo e cabe a nós a sua defesa. Estamos vivendo já “na conta” das gerações futuras e não 

temos o direito de sacrificar a natureza em nome do lucro, lucro este que hoje é concentrado na mão 

de poucos em detrimento de muitos. 

Assim, a APISBio e a APISMA, em um esforço internacional voluntário e que harmoniza 

e coloca como protagonistas entidades e movimentos da sociedade civil, da cidade e do campo, junto 

a um grupo de cientistas comprometidos com a salvaguarda do direito à vida, em todas as suas formas, 

lançam a presente carta como libelo de princípios e proposta de ação concreta contra a 

contaminação e mortandade de abelhas pelo uso de agrotóxicos, morte de espécies e pela 

construção de um novo modelo de relação com a natureza e, nele inserido, um novo 

paradigma de agricultura. 

28 de março de 2019, Mata, Rio Grande do Sul, Brasil. 




