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RESUMO  

 

O presente estudo apresenta o tema da utilização dos agroquímicos na agricultura 

brasileira e a sua influência sobre o meio ambiente e saúde da população. Tem 

como principal objetivo a analisar a utilização de agroquímicos na produção de 

alimentos, verificando suas possíveis consequências tanto positivas quanto 

negativas. Verificamos que os agroquímicos são substâncias amplamente utilizadas 

na produção de alimentos, contudo pode gerar malefícios a saúde dos trabalhadores 

diretos e dos consumidores indiretos. Porém devemos fazer uso destes produtos de 

forma consciente e responsável para que amenizar o impacto destes produtos na 

saúde humana e não afetar diretamente a qualidade do meio ambiente em que 

vivemos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O propósito deste trabalho remete-se ao uso consciente dos agroquímicos no 

sistema agrícola, mostrando que com o uso de bastante químicos na produção de 

alimentos pode causar doenças e danos à saúde dos trabalhadores diretamente 

envolvidos, bem como a população que consome produtos com agroquímico. 

Verificamos que sem os químicos na produção dos alimentos, o custo destes 

produtos sofreria redução de 40% a 50 % na produção de alimentos no mundo, sem 

contar o preço que também amentariam (CARVALHO, 2005; COSTA, 2009). 

O problema desse estudo tem por intuito constatar se o uso de agroquímicos 

implicaram em diferenças na qualidade na produção alimentar? A importância desse 

estudo refere-se a toda a produção de alimentos que pode ter relação ou não com a 

utilização de agroquímicos, visto que este tema é relevante quando consideramos a 

necessidade de uma boa alimentação para todas as pessoas, vai desde o produtor 

rural até as pessoas mais importantes da sociedade.  

O Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei 7.802/1989, 

em seu artigo 1º, inciso IV, define os agroquímicos como (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, CASA CIVIL, 2002): 

Agrotóxicos e afins - produtos e agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento 
e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da 
flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados 
como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 
crescimento. 
 

Diante destas informações, o objetivo geral destina-se a analisar a utilização de 

agroquímicos na produção de alimentos, verificando suas possíveis consequências 

tanto positivas quanto negativas.  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

2.1 A utilização dos agroquímicos na área do agronegócio 

 

O uso de agrotóxicos no processo produtivo agropecuário resulta em 

alterações no meio ambiente e na saúde dos seres vivos. Os problemas gerados 

têm natureza complexa, envolvendo aspectos e modificações biossociais, políticos, 

econômicos e socioambientais (MINAMI, 2008) 

Os agrotóxicos são substâncias que, apesar de serem cada vez mais 

utilizadas na agricultura, podem oferecer perigo para o homem, dependendo da 

toxicidade, do grau de contaminação e do tempo de exposição durante sua 

aplicação. Em muitos países, principalmente naqueles em desenvolvimento, o uso 

indiscriminado dos agrotóxicos é generalizado e tem chamado a atenção dos 

governos, das agências de proteção do meio ambiente e de trabalhadores 

(CASTRO, CONFALONIERI, 2005). 

Os riscos na utilização de agroquímicos são grandes e podem ocasionar 

problemas em curto, médio e longo prazo, a depender da substância utilizada e do 

tempo de exposição ao produto. Pesquisas apontam que ocorrem mais de 200 mil 

mortes por ano no mundo em virtude de problemas gerados pelo uso de agrotóxicos, 

sendo que a maioria ocorre em países em desenvolvimento. (SANTOS, 2016). 

A intoxicação por agrotóxicos pode ocasionar tonturas, cólicas abdominais, 

náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, tremores, irritações na pele, nariz, 

garganta e olhos; convulsões, desmaios, coma e até mesmo a morte. As 

intoxicações crônicas, sendo aquelas causadas pela exposição prolongada ao 

produto as quais podem gerar problemas graves, como paralisias, lesões cerebrais e 

hepáticas, tumores, alterações comportamentais, entre outros. Em mulheres 

grávidas, podem levar ao aborto e à malformação congênita (SANTOS, 2016). 

Mais se olharmos pelo outro ponto de vista, a tecnologia de aplicação 

desempenha papel fundamental na produção e na produtividade agrícola. Conforme 

Carvalho (2005) e Costa (2009), sem o uso da aplicação de agroquímicos na 

agricultura, a produção de alimentos no mundo sofreria redução de 40% a 45% e o 



 

 
 

 
 

custo da alimentação seria acrescido de 50% a 75%, além do comprometimento na 

qualidade dos alimentos e fibras produzidos. 

O uso intensivo de agrotóxicos tem causado preocupações, porque mesmo 

tendo acesso à tecnologia, muitos não a utilizam de forma adequada, muitas vezes 

por falta de conhecimento e até mesmo por falta de orientação. Os maiores 

problemas estão relacionados ao uso de agrotóxicos não autorizados para uma 

cultura específica, a dosagem inadequada e, sobretudo a não observação do tempo 

de carência, ou seja, o período entre a aplicação do agente químico e a colheita. 

 

2.2 METODOLOGIA  

 

2.2.1 Caracterização da pesquisa 

Esse estudo se caracteriza por uma pesquisa baseada em revisão 

bibliográfica pautada em Marconi e Lakatos (2003).  

  

2.2.2 Procedimentos de coleta de dados  

 Para este estudo foram utilizadas as bases de dados do Google Acadêmico, 

Scielo e Google. Os descritores utilizados para a coleta de informações nas bases 

de dados foram “produção”, “impacto dos agroquímicos”, “saúde humana e 

agroquímicos”, uso de “agroquímicos na produção de alimentos”. 

 

2.2.3 Análise de dados  

 Este estudo pautou-se na analisa qualitativa dos dados com descrição das 

informações obtidas na literatura relacionada a temática separada por categorias, de 

acordo com Marconi e Lakatos (2003). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A utilização dos agroquímicos no Brasil 

 



 

 
 

 
 

Os agroquímicos visam alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de 

preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Também são 

considerados as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2016). 

Os agroquímicos podem ser divididos em duas categorias: 

a) Agrícolas, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens e nas florestas 

plantadas - cujos registros são concedidos pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, atendidas as diretrizes e exigências dos 

Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente. 

b)  Não-agrícolas: destinados ao uso na proteção de florestas nativas, outros 

ecossistemas ou de ambientes hídricos - cujos registros são concedidos pelo 

Ministério do Meio Ambiente/Ibama, atendidas as diretrizes e exigências dos 

Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Saúde. Destinados 

ao uso em ambientes urbanos e industriais, domiciliares, públicos ou 

coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanhas de saúde pública - 

cujos registros são concedidos pelo Ministério da Saúde/Anvisa, atendidas as 

diretrizes e exigências dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. 

 

3.2 Agroquímicos no Brasil: 

Os agroquímicos são considerados extremamente relevantes no modelo de 

desenvolvimento da agricultura no País. O Brasil é o maior consumidor destes 

produtos no mundo. Em decorrência da significativa importância, tanto em relação à 

sua toxicidade quando à escala de uso no Brasil, estes químicos possuem uma 

ampla cobertura legal no Brasil, com um grande número de normas legais. O 

referencial legal mais importante é a Lei nº 7802/89, que rege o processo de registro 

de um produto agrotóxico, regulamentada pelo Decreto nº 4074/02 (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2016). 

 

3.3 A influência dos agroquímicos sobre o meio ambiente e saúde humana 

http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/registro-de-na
http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/registro-de-na


 

 
 

 
 

 

Os impacto na utilização dos agroquímicos pode ser tanto no meio ambiente, 

com a poluição do solo, lençóis freáticos e até no ar. Na saúde humana tem a 

ocorrência de várias doenças causadas pelo uso ou manejo indevidos dos 

agroquímicos, tanto para o trabalhador que faz essa aplicação dos produtos e 

também para as pessoas que ingerem os alimentos. Mas sabemos que é de suma 

importância a utilização dos defensivos agrícolas na produção de alimentos, com o 

uso dos defensivos aumenta a quantidade de alimentos, o que não deixa faltar no 

mercado. (BOHNER ,2013). 

É notória a importância dos agroquímicos na produção de alimentos mundiais 

este produto aumentam a produtividade diminuem o tempo de produção de 

terminado produto, também interferindo na qualidade do mesmo e protegendo o 

produto de terminadas ameaças com pragas e doenças. Na utilização de 

agroquímicos na produção de alimento impactaria de forma negativa tanto na 

produtividade como nos custos de produção pois caso não houvesse a 

disponibilidade a agroquímicos na produção de alimentos, a mesma sofreria uma 

redução de 40 a 50% na produtividade e um acréscimo de 50 a 75% nos custo de 

produção, agravando ainda mais o problema de escassez de alimento no mundo 

portando tendo profunda noção da importância dos agroquímicos na produção de 

alimentos. (CARVALHO, 2005; COSTA,2009). 

Por outro lado a mal utilização dos agroquímicos vem acarretando vários 

transtornos a saúde humana, isto acontece devido ao grande percentual de 

alimentos contaminados que são consumidos diariamente, esta contaminação se dá 

por certas práticas erronias com: aplicação de agroquímicos não registrado pra 

cultura que mesmo está sendo utilizado, não está sendo comprido o período de 

carência dos produtos, aplicação de produtos não registrado na ANVISA e pela 

aplicação composta ou seja aplicação de dois produtos juntos. Todas estas práticas 

ocasionam um aumento no residual agroquímico nos alimentos ou seja intoxicando 

quem os consome, o consumo de alimentos com alto nível residual de agroquímicos 

prejudica saúde do consumidor.  



 

 
 

 
 

De acordo com Teixeira (2011), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) realiza a avaliação dos agroquímicos no Brasil todos os anos, compreendendo 

assim um programa para controlar e reduzir a quantidade de agrotóxicos na alimentação 

dos brasileiros. No levantamento mais recente, de 2009, em 20 alimentos analisados, 

quase 30% das amostras tinham agrotóxicos acima do limite ou substâncias não 

permitidas.   

Veiga (2006) cita que a utilização de agrotóxicos tende a maximizar a 

eficiência econômica através de ganhos de produtividade; no entanto, poderia 

agravar a injustiça socioambiental. Inferiu-se essa relação inversa, uma vez que a 

eficiência econômica pela utilização de agrotóxicos estaria associada a alguma 

injustiça socioambiental. Concluiu-se que eventuais restrições na utilização de 

agrotóxicos em sistemas produtivos que dependam dessas matérias-primas para 

sustentar sua economia poderia ser bastante prejudicial.  

A partir do reconhecimento dos efeitos negativos de uma potencial 

contaminação por agroquímicos ao ambiente e a saúde da população. Bohner, 

Araújo e Nishijima (2013) averiguaram que muitos agricultores não lê sempre o 

receituário agronômico e não compreende totalmente as informações contidas na 

bula, as tarjas e os desenhos presentes nos rótulos dos agrotóxicos. Além disso, a 

maior parte dos agricultores faz o uso parcial dos Equipamentos de Proteção 

Individual.   

Em relação ao armazenamento dos agrotóxicos, neste mesmo estudo 

observamos grande parte dos agricultores revelou não sinalizá-los adequadamente. 

E mais, muitos não sabem diferenciar um agrotóxico contrabandeado de um produto 

legal (BOHNER, ARAÚJO E NISHIJIMA, 2013).  

Portanto, acreditamos que são necessárias decisões urgentes para o 

esclarecimento e conscientização dos agricultores, instruindo e alertando a 

população sobre riscos eminentes de toxidez e informando a respeito das 

informações referentes aos agrotóxicos, bem como a utilização correta dos 

defensivos agrícolas, segundo as normas de biossegurança. 

 

 



 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando responder ao objetivo geral, a posição do grupo sobre o assunto 

tratado é de grande importância na cadeia do agronegócio, pois esse estudo trata de 

um ciclo completo na cadeia produtiva, que vai do começo da produção do alimento 

até a mesa do consumidor final. Nossa visão defende a necessidade do consciente 

dos agroquímicos na produção de alimentos, para não contaminar as pessoas que 

consomem esses alimentos, pois o grupo entende que se não tiver um 

acompanhamento, os alimentos vão ficar contaminado causando doenças nas 

pessoas, com isso podendo causar morte. Mais sem os defensivos agrícolas a 

produção de alimentos cairia 50%, com isso causando morte por fome, pois não iria 

ter alimento suficiente para os seres humanos.   

Sabemos que é explicita a importância dos agroquímicos na produção de 

alimentos, por isso uma produção sem nenhuma utilização de agroquímicos seria 

praticamente inviável. Porém devemos fazer uso destes produtos de forma 

consciente e responsável para que amenizar o impacto destes produtos na saúde 

humana.  

Acreditamos que a utilização de determinados produtos agroquímicos devem 

seguir  a orientação de um profissional devidamente qualificado e habilitado exemplo 

(engenheiro agrônomo) deve seguir também as norma do MAPA (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento),  ANVISA ( Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) entre outros órgão reguladores e  seguir também algumas orientações 

técnicas como a não aplicação  composta  respeito ao período de carência dos 

produtos a utilização  somente de produtos legais ou liberados dentro do território 

nacional.  

Todas estas medidas tornam a produção de alimentos mais consciente e 

responsável trazendo não só alimento a mesa do consumidor, mais também 

qualidade de vida, por toda vida todos envolvido dentre a produção de alimentos 

devemos ter bem desenvolvida e consolidada em nós a nossa responsabilidade 

social com a comunidade.  
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