COMO FUNCIONAM?
Muitos dos inseticidas atacam o sistema
nervoso central dos insetos. Eles bloqueiam
o caminho dos impulsos nervosos causando
a paralisia e a morte. Alguns deles têm uma
toxicidade para mamíferos muito menor
do que para insetos, enquanto que outros
funcionam de maneira similar a armas
químicas que atacam o sistema nervoso.

Química dos

Pesticidas

IMPACTOS AMBIENTAIS
A exposição a pesticidas pode causar vários
problemas de saúde, dependendo do grau
de contaminação, desde irritação da pele
e dos olhos até efeitos no sistema nervoso.
Além disso, os pesticidas são levados pela
água das chuvas e podem contaminar
solos, rios e lagos. Os inseticidas podem
eliminar insetos que não eram o seu alvo,
como abelhas. Estes agentes polinizadores
das plantas são fundamentais para a
reprodução e a sua diversidade genética.
Alguns pesticidas organoclorados, como o
DDT, demoram muito para se decompor no
ambiente e causam danos a espécies no alto
da cadeia alimentar.

O

RG

ETICIDA
S
N
I

AN

O

RBICIDA
HE

D
OFOSFORA

GLIFOSATO
Usado em vegetais
modificados para resistir
ao herbicida, mata as
ervas daninhas e preserva
a planta.

ALDICARB
Muito tóxico, é banido
em vários países

DDT
CA

Usado a partir de 1940,
atualmente banido em
muitos países

ETICIDA
S
N
I

IMIDACLORPID

O

Inseticida mais usado
no mundo atualmente
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Também usado no
controle de mosquitos
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Pesticidas são usados para matar pragas
que atrapalham o crescimento das
culturas, como fungos (fungicidas), insetos
(inseticidas) e ervas daninhas (herbicidas).
DEFENSORES

CONTRA O USO

Aumenta de maneira
significativa a produtividade
da lavoura

Causa enormes problemas no
ambiente e na saúde de quem
consome os alimentos

Agricultores devem seguir
instruções de uso e usar
equipamento de proteção
adequado

Alta toxicidade causa
problemas de saúde para
quem aplica

Pesticidas devem ser usados
na quantidade correta, na hora
certa e no local adequado.
Tecnologias modernas usam
GPS e monitoramento para
escolher onde aplicar.

Se usa um grande excesso
de pesticidas aplicados de
maneira indiscriminada.
Boa parte é desperdiçada
e não atinge onde deveria,
contaminando o solo.

