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Introdução: A fim de atender à crescente necessidade de alimentos, devido ao alto
crescimento populacional, a produção e o uso de agrotóxicos, que geralmente
apresentam substâncias que podem contaminar o solo, vem se intensificando cada vez
mais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define pesticida ou praguicida como
toda substância capaz de controlar uma praga que possa oferecer risco ou incômodo às
populações e ao meio ambiente. A aplicação de agrotóxicos pode se dar durante a
produção, armazenamento, transporte, distribuição e transformação de produtos
agrícolas e seus derivados. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar o ciclo de
vida da espécie Phaseolus vulgaris (Feijão comum), considerando as influências
ambientais e a aplicação de pesticidas sobre a mesma em ambientes diferentes.
Metodologia: Para cada grupo de experimento foram utilizadas quatro plantas, sendo
uma delas considerada grupo controle. O plantio foi realizado em copos descartáveis.
O pesticida foi aplicado a partir do estágio de quatro folhas (11 dias). As plantas
estiveram no mesmo ambiente, com as mesmas condições climáticas e sem utilização
de outro produto além do pesticida. O pesticida utilizado foi o Diazitop PM, utilizado
em lavouras no combate a pragas. Aplicou-se a quantidade recomendada do produto
(25g para 20l de água), metade do recomendado e o dobro do recomendado, em cada
um dos grupos, exceto o grupo controle, que não recebeu. Resultados: Durante o ciclo
de vida da planta observou-se que o uso em excesso do pesticida, além do
recomendado, causa efeito injurioso na mesma: redução de crescimento, clorose,
pouca ramificação, enfraquecimento da raiz e no aspecto das folhas (necrose, clorose,
murcha). Diferente das outras aplicações e no grupo controle, onde a mesma
aparentemente se desenvolveu de forma natural e de acordo com seu ciclo de vida.
Além disso, não se observou a formação de flores. Tais alterações demonstram uma
possível alteração no ciclo de vida das plantas estudadas.Quando analisados na
literatura os efeitos nos seres humanos percebeu-se que os produtos utilizados podem
alterar o sistema endócrino, sistema nervoso e serem a causa de alguns tipos de câncer,
comprometendo o ciclo de vida dos indivíduos e do ecossistema. Conclusão: O uso de
pesticidas é ainda atualmente a principal estratégia no combate e prevenção de pragas
agrícolas, garantindo alimento suficiente e de qualidade para a população. Esses
compostos, porém, são potencialmente tóxicos ao homem e ao ecossistema, alterando
o ciclo natural de vida do organismo.
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