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RESUMO: O histórico exploratório dos recursos naturais e o desmatamento das florestas e 

vegetações nativas brasileiras para a implantação de grandes latifúndios monoculturistas 

remonta ao período colonial, que embora tenha sido alterado ao longo dos anos por questões 

juspolíticas e socioambientais, ainda se mantém muito presente no século XXI, mister pelo uso 

de agrotóxicos que se por um lado aumenta a produção agrícola, por outro impacta a saúde da 

população. E é esta situação fática o objeto da pesquisa em epigrafe. Os agrotóxicos (defensivos 

agrícolas ou agroquímicos) são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos 

utilizados na agricultura para controlar insetos, doenças, plantas daninhas entre outros fatores 

nocivos à plantação, ou para estimular o crescimento das plantas cultivadas ou alterar a estrutura 

natural da mesma para torná-la mais produtiva, por exemplo. Conquanto o uso do agrotóxico 

seja direcionado à plantação, o seu impacto não se restringe apenas nas plantas, pois todo o 

ambiente pode ser (e é) contaminado pela substância, como o ar, água, solo, os animais; sendo 

os humanos os destinatários (in)direto dos prejuízos dessa medida. A alimentação adequada é 

um direito humano reconhecido internacionalmente no artigo 25 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, no artigo 11 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

e no Comentário Geral nº 12 da Organização das Nações Unidas. Destarte, perquiriu-se como 

objetivo principal se a segurança alimentar foi reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro 

e, transversalmente, se há alguma legislação ou proposta legislativa para a regulamentação da 

utilização de agrotóxicos ou seu desincentivo. Não obstante os argumentos apresentados 

alhures já evidenciem a relevância temática do estudo, urge destacar que segundo o Dossiê da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva publicado em 2015, enquanto o mercado mundial de 

agrotóxicos cresceu 93% no período de 2002 a 2012, no Brasil esse crescimento foi de 190% e 

desde 2008 é o líder mundial no consumo de agrotóxicos. Outrossim os agrotóxicos podem 

causar intoxicações nas pessoas que ingerem (com frequência ou não) os alimentos com essas 

substâncias ou naquelas que manejam o produto nas lavouras, provocando inúmeros efeitos 

colaterais de curto e longo prazo, distúrbios reprodutivos, entre outros malefícios à saúde 
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humana, inclusive a morte. Utilizando as pesquisas bibliográfica e documental constatou-se os 

resultados a seguir: apenas em 2010, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 64 é que 

foi inclusa na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 a alimentação como 

direito social; a Lei nº 7.802/1989 dispõe sobre a produção, comercialização dentre outras 

coisas relacionadas com os agrotóxicos; e está em tramitação na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei 6670/2016 que visa instituir a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. 

Depreende-se que a constitucionalização do direito à alimentação adequada foi tardia e a sua 

efetivação na atualidade é questionável, mister pelos problemas relacionados ao uso intenso de 

agrotóxicos e que a normatização deste produto precisa ser mais rígida e sua utilização 

reprimida, como tenciona o Projeto de Lei 6670/2016 – o qual almeja-se sua rápida aprovação. 
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