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RESUMO 
 
 

O USO DEAGROTÓXICOS E A CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS RESUMO 
Estudam mostram que o uso de agrotóxicos nas lavouras do Brasil, nos últimos anos, teve um 
aumento de mais de cem por cento. Esta prática tornou-se quase uma obrigação. Por 
intermédio de governantes, que incentivam os agronegócios, o agricultor deve apresentar 
inúmeros documentos que comprovem o uso de pesticidas e dos transgênicos, que são 
organismos com mudanças desenvolvidas através de engenharia mecânica, que não se 
cruzariam de forma natural e tornam-se geneticamente modificados. Alimentos estes que 
contém “veneno”, por tanto inadequados para saúde humana. Tornando uma utopia, o conceito 
de se nutrir corretamente no cotidiano do brasileiro, comendo frutas, legumes e verduras 
diariamente, assim possuiriam uma alimentação saudável, é neste ponto que encontramos o 
problema, a quantidade de agrotóxicos que ingerimos quando comemos, é assustadora. O 
brasileiro consome em média 5,2 litros por ano de agrotóxico, em suas refeições diárias, o 
Brasil foi o maior consumidor de agrotóxicos no mundo desde 2008. A partir deste ponto é que 
a situação piora, com o incentivo do uso do agrotóxico, o trabalhador não esta prejudicando 
apenas a própria saúde, pois tem contato direto com este veneno, prejudica também a saúde 
de quem consome, prova disso é o aumento desenfreado do numero de casos de câncer. No 
entanto o mais afetado, e diretamente, é o solo, e consequentemente os recursos hídricos 
subterrâneos, que o recebem o pesticida que infiltra na camada do subsolo por um processo 
natural, e atinge os lençóis freáticos o contaminando. Forma-se assim uma reação em cadeia 
que contamina todos os cursos d’água que estão em contato. E além de contaminar a região, 
contaminará lagos, rios, nascentes, represas, e todo e qualquer recurso hidrológico que o 
agrotóxico encontrar pelo caminho. Os agrotóxicos têm propriedades altamente venenosas, 
que não são eliminados pela ação natural, formando uma ação em cadeia, contaminando tudo 
e todos que com este contato, por tanto o veneno está em nossas mesas. A população de 
agricultores por todo país, sofre na pele os males que este produto trás, pois atinge o sistema 
nervoso central, danifica a memória, reduz a imunidade do organismo, causa descontrole 
hormonal e outros problemas de saúde. É um absurdo nos dias de hoje com inúmeras 
comprovações cientificas o homem ainda aceite, que por ganância sua saúde seja prejudicada. 
Existem inúmeros países mais desenvolvidos que o Brasil, que não fazem uso de alguns 
agentes, como por exemplo, a China. Mas no Brasil todos fazem vista grossa para essa 
realidade, senadores afirmam que o uso de pesticidas, fungicidas e herbicidas é de suma 
importância, para que tenhamos fartura. Alimentar-se saudavelmente é muito mais importante 
do que ser o campeão mundial de consumo de agrotóxicos e pulverizando quase oito vezes a 
lavoura de soja, milho. Proibindo o uso de adubos químicos e transgênicos, voltaríamos às 
origens. Pois o problema não é só limparmos os alimentos in natura, isto é apenas uma 
pontado iceberg, não podemos apenas nos preocupar com alimentos frescos, mas sim com o 
efeito em cadeia, alimentos processados também contém veneno, assim como o solo, os 
mananciais, os rios, o ar, enfim todos os recursos naturais são prejudicados. Para que comer 
bem e ter saúde passe a ser um direito e não um problema. Palavras chave: Agrotóxico; 
veneno, contaminação. 


