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OS BENEFÍCIOS DO USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS  

  
Um tema constantemente em pauta e causador de muitas polêmicas, 

principalmente pelo desconhecimento popular sobre o assunto, os defensivos 

agrícolas são basicamente produtos químicos, físicos ou biológicos destinados 

a proteção de culturas agrícolas específicas. Porém, tudo que rodeia esses 

produtos, vai muito além de seu significado.  

 Esses produtos são responsáveis pelo controle de inúmeros tipos de 

pragas em uma plantação. Entretanto, ainda é alvo de muitas críticas de 

ambientalistas e de uma população em sua maioria urbana, que acusam os 

também chamados ‘’agrotóxicos’’, de serem grandes malefícios aos alimentos e 

a todos que os consome.  

 Contudo, os defensivos agrícolas trazem variados benefícios a produção 

agrícola nacional e mundial e são julgados como necessários, já que o não uso 

desse controle causaria uma redução de 50% na produção. (MENTEN, 

ROSOLEM e CARVALHO, 2016) 

 Visto essa queda considerável da perda de produção, os defensivos são 

fundamentais para a alimentação mundial, contando que segundo o GLOBO 

(2016), a ONU estima que a população mundial crescerá 53% podendo chegar 

a 11,2 bilhões em 2100. Ou seja, a maximização da produção de alimentos, 

considerando o controle biológico, serão necessários para alimentar essa 

população que já apresenta esse ‘’boom’’ demográfico.  

 O uso de defensivos agrícolas aumentam a produtividade, segundo 

pesquisas da Kleffmann (2012), na safra 10/11, produtores de milho que 

utilizaram fungicidas, colheram 9,1 toneladas/hectare contra 7,8t/ha em lavouras 

que não foram aplicadas.  

 A redução de custos na produção também pode ser um forte ganho 

desses produtos, segundo Silva e Costa (s.d), aplicação economiza nas horas 

trabalhadas por tratoristas, nos combustíveis dos maquinários, na manutenção 

de equipamentos e na redução da compra de outros produtos mais custosos.  
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 É importante ressaltar que nada esconde os riscos do uso indiscriminado 

desse tipo de controle, porém, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) exibe em todos os produtos dessa origem um rótulo com a sua 

classificação toxicológica, ou seja, que causa danos à saúde humana, e também 

sua classificação ambiental. Regularizando e auxiliando o uso correto e efetivo 

dos mesmos.  

  Por fim, em um breve texto seria impossível debater todos os pontos que 

acercam o uso dos defensivos agrícolas. Entretanto, pode-se entender sua 

importância desde a Revolução Verde até hoje, e todos os ganhos que vem 

permitindo a sociedade como um todo. Ressaltando a importância também de 

ser analisado não apenas através de seus riscos, que é claro, existem, e devem 

ser constantemente controlados e fiscalizados, mas também de sua necessidade 

frente a produtores e a uma população em crescimento.  
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