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1. RESUMO  

Este estudo visa quantificar e qualificar os produtos defensivos de uso agrícola cujo 

uso é permitido no nosso país, porém considerados tóxicos e ilegais em vários 

países.  Uma vez que, junto do crescimento do processo produtivo de agricultura, 

cresce seu consumo, para acompanhar a demanda e coloca-se como necessário o 

aceleramento da produção, usando para isso quantidades exacerbadas de 

agrotóxicos. Além de alertar para os impactos ambientais negativos causados pela 

utilização destes defensivos no meio ambiente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Há mais de dez anos o Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxicos, sendo que 

grande parte dos defensivos agrícolas utilizados com frequência são proibidos em 

outros países, principalmente na União Europeia e Estados Unidos (PIGNATI et al, 

2014). É nítido que diante do crescente desempenho econômico no setor agrícola 

brasileiro e que junto deste crescimento, o uso indiscriminado de defensivos 

agrícolas torna-se cada vez maiores (WAICHMAN, 2012).  

A legislação brasileira vigente estipula limites de qualidade e quantidade de 

defensivos a serem usados de acordo com a praga, o tipo de plantação, o solo e o 

clima. Porém a falta de fiscalização não garante que essas normas são cumpridas, 

acarretando o uso inadequado e exagerado de substâncias nocivas (BRITO et al, 

2008). 

Observa-se que não há controle na quantidade aplicada, mesmo existindo leis que 

regularizam o uso correto e a forma como deveriam ser usados, implicando em 

riscos para a saúde, desde o produtor que manuseia os defensivos até o consumidor 

final. Já comprometendo as futuras gerações, uma vez que é comprovada a 

presença de resíduos químicos no leite materno, e também a saúde da população e 

de animais que vivem no entorno das áreas agrícolas. Além dos impactos 

ambientais envolvendo poluição de águas, poluição do ar, contaminação do solo e 

das plantas, ou seja, acomete toda a biota da zona rural, estendendo a zona urbana 

(FILHO; MELO, 2012; PIGNATI et al, 2014).  

Segundo Rosany Bochner apud Formenti (2010), coordenadora do Sistema Nacional 

de Informação Tóxico-farmacológicas da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) sobre 

os defensivos usados na agricultura brasileira: “-Estamos consumindo o lixo que 

outras nações rejeitam”. 



O que ressalta a importância de conhecer os defensivos agrícolas cujo uso é 

permitido no nosso país, porém considerados tóxicos e ilegais em vários lugares do 

mundo.  Assim como, alertar para os impactos ambientais negativos causados pela 

utilização destes agrotóxicos no meio ambiente. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é esclarecer a qualificar e quantificar os agrotóxicos 

vendidos e usados no agronegócio brasileiro que não são permitidos em outros 

países. Visando esclarecer os motivos que os fazem ser proibidos no exterior e 

quais os impactos negativos que causam para a população e para o ambiente 

devido ao seu manuseio e consumo no Brasil. 

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho foi elaborado através de revisão bibliográfica de dados sobre o uso 

indiscriminado de agrotóxicos, com ênfase nos defensivos proibidos em outros 

países, como União Europeia e Estados Unidos. As informações são obtidas através 

de livros, dossiês, relatórios da ANVISA e artigos científicos publicados em revistas 

on-line da área médica: LILACS, SCIELO, PUBMED, MEDLINE, Banco de Teses 

Digitais (IBICT) e Base de Dados de Bibliotecas Locais, Digitais e Pessoais. 

Pesquisando as palavras chaves: “Agrotóxicos”, “Defensivos proibidos” 

,“Agronegócio”, “Impactos Ambientais Negativos” e “Poluição”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, comparou-se as medidas de segurança 

adotadas pelo Brasil com aquelas em prática em outros países, como Austrália, 

Estados Unidos e União Europeia, levantou-se os dados obtidos através de artigos 

científicos e informações fornecidas por órgãos governamentais. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Com as informações obtidas até o presente momento, foi possível realizar uma 

analise a respeito dos agrotóxicos que são banidos no exterior, porém ainda 

permitidos no Brasil. 

A partir dessa análise, observamos que utilizamos mais de 30 agrotóxicos que são 

proibidos nos Estados Unidos e na Europa, dentre eles estão o Aldicarbe e o 



Carbofurano (compostos do agente tóxico popularmente conhecido como 

‘’chumbinho’’), o Glifosato (comprovado a partir de testes laboratoriais em 

camundongos que tem potencial cancerígeno) e também, dentre os proibido, 

encontramos o Alacloro, outro agrotóxico com potencial cancerígeno.   
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