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O trabalho consiste em analisar, os estudos criminológicos contemporâneos que tem por objeto o meio
ambiente e os danos sociais que os estados e os mercados produzem em nossa sociedade e, em segundo
lugar, busca compreender os benefícios e malefícios do uso de agrotóxicos, com enfoque teórico nas
ideias de sustentabilidade e conscientização ambiental, com o intuito de pensar em possibilidades da
criação de mecanismos, estratégias e discursos para a proteção da natureza e seus ciclos em virtude do
uso exacerbado de agrotóxicos aprovado pelos agentes estatais brasileiros. Utiliza-se a pesquisa
bibliográfica e documental, o estudo comparativo entre países para perceber os impactos que os
agrotóxicos têm no mesmo e em suas populações. Nos últimos anos em nosso país foram liberados vários
agrotóxicos proibidos em diversos outros, o que, além de levantar a problemática acima exposta, nos
traz, como hipótese, a possibilidade de pensar sobre a responsabilidade jurídica dos agentes estatais em
virtude do papel que desempenham e do que os levou a essa liberação destes produtos nocivos ao
homem.<br />
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The work consists in analyzing contemporary criminological studies that have as their object the
environment and the social damages that states and markets produce in our society and, secondly, it
seeks to understand the benefits and harms of using pesticides, focusing on theoretical framework on the
ideas of sustainability and environmental awareness, in order to think of possibilities of creating
mechanisms, strategies and discourses for the protection of nature and its cycles due to the exacerbated
use of pesticides approved by Brazilian state agents. Bibliographic and documentary research,
comparative study between countries are used to understand the impacts that pesticides have on them
and their populations. In recent years in our country several pesticides banned in several others have
been released, which, in addition to raising the above mentioned issues, brings us, as a hypothesis, the
possibility of thinking about the legal responsibility of state agents due to their role and role. which led
them to this release of these harmful products to man.<br />
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