
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA LIFE PARA USO DE QUÍMICOS 

 

 

LIFE-IN-PO001-1.0-Português 

Versão 1.0 Internacional - Português 

(MAIO/2018)



 

Instituto LIFE 2012 – Todos os direitos reservados. Apenas documentos disponíveis no website do Instituto LIFE podem ser 
considerados como Versões Oficiais em vigor. 

 

LIFE-IN-PO001-1.0-Português Revisão: 17/05/2018 

Aplicabilidade: Internacional Versão Oficial: 1.0 

POLÍTICA LIFE – 001  
Política LIFE para Uso de Químicos 

Página 2 de 3 

OBJETIVO 

Política do Instituto LIFE referente ao uso de químicos (agrotóxicos, antibióticos, hormônios, 

fertilizantes e outros insumos). 

APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se às Organizações Certificadas LIFE e demais partes interessadas na 

Metodologia LIFE. 

APROVAÇÃO 

Documento aprovado pelo Conselho Diretor do Instituto LIFE. 

Direitos reservados pela lei de direitos autorais no Brasil e no Exterior segundo os termos 

definidos nas legislações brasileiras e estrangeira pertinente ao assunto. Qualquer forma de 

reprodução deste documento ou parte de seu conteúdo necessita de permissão expressa escrita 

pelo Instituto LIFE. 

 
 

Sede Instituto LIFE 

Rua Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho 

CEP: 82120-110 – Curitiba – PR 

Tel: +55 41 3253-7884 
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POLÍTICA LIFE PARA USO DE QUÍMICOS 

 

Considerando o potencial efeito negativo do uso de químicos (agrotóxicos, antibióticos, hormônios, 

fertilizantes e outros insumos) sobre a biodiversidade e à saúde humana, principalmente: 

i) Os resultados de estudos que indicam o uso de agrotóxicos como uma das causas da 

redução na população de polinizadores; 

ii) Os efeitos adversos de sua aplicação sobre a fauna local e os recursos hídricos. 

 

O Instituto LIFE decide aplicar o Princípio de Prevenção. 

 

Desta forma reconhece os impactos negativos destes produtos à biodiversidade e à saúde humana, 

demandando um Plano de Redução no Uso de Químicos, além da aplicação voluntária de rigorosos 

critérios para minimizar as consequências negativas do seu uso. 

 

Essa política e sua interpretação podem ser alteradas a qualquer momento, de acordo com novos 

estudos. O Instituto LIFE encoraja todas as partes interessadas a enviar sugestões para que possa 

refinar de forma contínua os requisitos de monitoramento e prevenção. 

 


