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RESUMO 
 
A presente dissertação integra o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
e Sociedade, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). Dentro da 
perspectiva de desenvolvimento, abordou como tema macro de pesquisa a saúde e 
bem-estar de trabalhadores rurais, que estão entre os direitos garantidos por lei aos 
cidadãos brasileiros. Mais especificamente, este estudo se destinou a avaliar o 
impacto da aplicação de agrotóxicos por agricultores do município de Porto União –
SC, identificando a metodologia usada para a aplicação, utilização de equipamentos 
de proteção individual, falhas no processo de aplicação que podem resultar em 
contaminação ambiental, em alimentos ou intoxicação e as levantar sobre as 
percepções sobre riscos de intoxicações na aplicação de agrotóxicos. A metodologia 
empregada consistiu-se em uma pesquisa aplicada, quantitativa, descritiva e 
exploratória, estudo de caso, do tipo survey com a amostragem por conveniência. A 
amostra foi composta por 65 agricultores aplicadores de agrotóxicos que atuavam no 
momento da pesquisa na produção de soja. A coleta de dados e informações 
ocorreram por meio de questionário aplicado entre os meses de novembro de 2019 
a janeiro de 2020. Os resultados encontrados demonstraram que 98,5% dos 
aplicadores utilizam pulverizadores tratorizados de barras, sendo que os tipos de 
pontas hidráulicas utilizadas foram a de formatos em leques e cônicas, uma 
pequena parcela dos respondentes aplicam nos horários entre 10 horas e 15 horas, 
onde, geralmente, nesses horários, ocorrem as piores condições de aplicações, com 
aumento de deriva, tanto de vento como de vapor. Por falta de atenção, os 
aplicadores não utilizam os EPI’s de forma completa, fato este que coloca em risco a 
saúde do aplicador, uma vez que o nível de exposição à agrotóxicos aumenta, 
podendo levar a um quadro clinico de intoxicação. Percebe-se que 29,2% dos 
aplicadores desconhecem o significado de intervalo de segurança, podendo 
acarretar limites extrapolados de resíduos em alimentos. O sintoma mais citado após 
a aplicação de agrotóxicos foi a dor de cabeça, com um total de 44,6% dos 
respondentes. O fato de respondentes relatarem que raramente, ou nunca, tem o 
hábito de ler a bula e o receituário agronômico, demonstra que muitas informações 
importantes referente ao cuidado no manuseio de agrotóxicos não são levadas em 
considerações, informações importantes com relação a saúde e contaminação 
ambiental as quais são detalhadamente explicadas. Estas práticas não podem ser 
explicadas pela falta de escolaridade, uma vez que 97% dos respondentes tinham 
alfabetização. Os respondentes sempre, e na maioria das vezes, já desentupiram o 
bico com a boca, aumentando consideravelmente o risco de intoxicação via oral.  
Com este trabalho, por meio das percepções dos participantes, conclui-se que 
algumas práticas inadequadas eram realizadas durante a aplicação de agrotóxicos, 
que tanto por desconhecimento e falta de atenção, podem levar a situações de risco 
ao próprio aplicador, ao ambiente bem como ocasionar resíduos dos produtos na 
soja produzida.  
 
Palavras-chave: Defensivos agrícolas. Intoxicação. Equipamento de Proteção 
Individual. Saúde. 
 
 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This dissertation is part of the Graduate Program in Development and Society, from 
the Alto Vale do Rio do Peixe University (Uniarp). Within the development 
perspective, the health and well-being of rural workers was addressed as a macro 
research theme, which are among the rights guaranteed by law to Brazilian citizens. 
More specifically, this study was intended to assess the impact of the application of 
pesticides by farmers in the municipality of Porto União - SC, identifying the 
methodology used for the application, use of personal protective equipment, failures 
in the application process that can result in contamination environmental, food or 
intoxication and raise them on perceptions about the risks of poisoning in the 
application of pesticides. The methodology used consisted of applied, quantitative, 
descriptive and exploratory research, case study, of the survey type with convenience 
sampling. The sample consisted of 65 pesticide application farmers who worked at 
the time of research on soy production. The collection of data and information took 
place through a questionnaire applied between the months of November 2019 to 
January 2020. The results found showed that 98.5% of the applicators use tractor 
sprayers with booms, and the types of hydraulic tips used were the of fan and conical 
formats, a small portion of respondents apply between 10 am and 3 pm, where 
generally at these times, the worst application conditions occur, with increased drift, 
both in wind and steam. Due to lack of attention, applicators do not use PPE's 
completely, a fact that puts the health of the applicator at risk, since the level of 
exposure to pesticides increases, which can lead to a clinical picture of intoxication. It 
is noticed that 29.2% of the applicators are unaware of the meaning of the withdrawal 
period, which can lead to extrapolated limits of residues in food. The most cited 
symptom after the application of pesticides was headache with a total of 44.6% of 
respondents. The fact that respondents report that they rarely or never have the habit 
of reading the package insert and the agronomic prescription, demonstrates that 
many important information regarding care in handling pesticides is not taken into 
consideration, important information regarding health and environmental 
contamination which are explained in detail. These practices cannot be explained by 
the lack of education, since 97% of the respondents had literacy. Respondents 
always and most of the time have already unclogged the beak with their mouth, 
considerably increasing the risk of oral intoxication. With this work, through the 
participants' perceptions, it is concluded that some inappropriate practices were 
performed during the application of pesticides, which, due to both ignorance and lack 
of attention, can lead to situations of risk to the applicator, to the environment, as well 
as causing product residues in the soy produced. 
 
Keywords: Pesticides. Intoxication. Individual Protection Equipment. Health. 
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INTRODUÇÃO 

A prioridade do homem, desde os primórdios, vem sendo a busca por 

alimentos para saciar suas necessidades fisiológicas primárias, ou seja, para realizar 

a ingestão de nutrientes e energia. No início, o homem era apenas um mero 

extrativista de alimentos que estavam disponíveis no meio em que habitava. 

Conforme Campos et al. (2006) o homem ficou exercendo atividade extrativista por 

milhares e milhares de anos até que deixou de ser nômade e passou a exercer a 

mais antiga profissão conhecida que é a de agricultor.  

 Abboud (2013, p. 21) explica que “a agricultura teve início entre 10.000 e 

11.000 anos atrás, sendo relatado que as primeiras culturas a serem domesticadas 

foram as que possuem ciclos anuais”. Contudo, com o advento da agricultura, o 

homem causou um desequilíbrio no meio ambiente, pois, conforme cita Barbosa 

(2004), os campos cultivados tornaram-se fontes de alimentos para o ataque de 

insetos, fungos, bactérias e roedores, uma vez que as populações dessas pragas 

aumentaram devido a grande disponibilidade de alimentos. Com o passar do tempo, 

as mais diversas pragas começaram a interferir na produção de alimentos humanos, 

porém, os recursos tecnológicos e o conhecimento eram escassos para resolver os 

problemas que surgiam. 

Segundo Kimati et al. (2005), por volta de junho de 1845, na Irlanda, surgiu a 

doença requeima, considerada severa e destrutiva para a batata. Causada por um 

fungo denominado cientificamente de Phytophthora infestans essa doença causou 

muita fome e a morte de milhares de pessoas. Ainda, segundo os autores, estima-se 

que, por este motivo, as taxas de emigração humana variavam de 50.000 e 80.000 

pessoas ao ano, chegando a 300.000 em 1849. Notoriamente, naquela época o 

grande problema estava em controlar as diversas pragas que atacavam as lavouras. 

Neste contexto, percebeu-se que, para a agricultura ser viável, algumas 

medidas teriam que ser adotadas para controlar as pragas que atacavam as 

lavouras, pois a demanda de alimentos começou a aumentar simultaneamente com 

o aumento da população. Contudo, somente no século XX o desenvolvimento e a 

pesquisa com substâncias químicas começaram a trazer resultados práticos, devido 

ao surgimento das indústrias químicas, impulsionados com a industrialização pós 2ª 

Guerra Mundial. É neste período que começam, efetivamente, a surgir os 

agrotóxicos. O primeiro produto sintético colocado no mercado foi em 1892, porém, 
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somente em 1960 foi que a indústria química de agrotóxicos teve um substancial 

desenvolvimento (ZAMBOLIM; CONCEIÇÃO; SANTIAGO, 2008). 

 Nos tempos atuais, o uso de agrotóxicos é indispensável para a condução 

das culturas tornando a prática da agricultura uma atividade que atenda a demanda 

de alimentos e seja rentável ao produtor. Fica evidente que a adoção de tecnologia 

impulsiona a produção agrícola, sendo assim, o agricultor, independentemente do 

tamanho da sua área, deve-se modernizar. Um dos tratos culturais largamente 

utilizado para a condução das culturas é a tecnologia de aplicação de agrotóxicos, 

também chamada de Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas. 

O desafio de praticar uma agricultura moderna e competitiva envolve vários 

fatores, estando todos os atores da cadeia produtiva socialmente comprometidos. A 

produção agrícola deve, portanto, primar em produzir alimentos não somente com 

qualidade, mas também em quantidade suficiente para ser economicamente viável. 

Para Lopes (2017) o uso de agrotóxicos na cultura da soja se torna indispensável, 

pois demandaria uma área maior de cultivo o que resultaria em maior dano ao meio 

ambiente. 

O Brasil destaca-se, juntamente com os Estados Unidos, como um dos 

principais mercados consumidores de agrotóxicos. A região Sul brasileira representa 

30% do uso total do país (ANVISA, 2011). Portanto, é perceptível que o uso 

frequente e regular de agrotóxicos na cultura da soja é importante para obtenção de 

altos rendimentos. Caso não haja adoção do manejo químico com o uso de 

agrotóxicos, os organismos-pragas podem reduzir a produção. 

O uso indiscriminado e irresponsável de agrotóxicos, sem a devida vestimenta 

de proteção pode resultar, além dos problemas ambientais, em intoxicação da 

população e, especialmente, do aplicador do produto (EMBRAPA, 2011). A falta de 

conhecimento do manuseio dos produtos, bem como a falta de equipamentos de 

proteção individual (EPI), podem ser as causas desse evento.  

É importante que o aplicador, antes de manusear os agrotóxicos, tenha o 

conhecimento das normas que estão descritas na bula, pois assim contribuirá para 

diminuir os riscos envolvidos na tecnologia de aplicação, preservando sua saúde. 

Cabe ressaltar que o trabalhador rural, notoriamente, é o grupo populacional mais 

vulnerável a exposição de agrotóxicos. Portanto, a pergunta norteadora da pesquisa 

foi: Como ocorre o processo de aplicação de agrotóxicos na cultura da soja no 

município de Porto União-SC? 
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Assim, a dissertação tem como objetivo geral estudar as atitudes e práticas 

na aplicação de agrotóxicos e a percepção de riscos por aplicadores do município de 

Porto União-SC. A partir do objetivo geral, são elencados os seguintes objetivos 

específicos: 

✓ Caracterizar a metodologia utilizada para aplicação de agrotóxicos; 

✓ Avaliar o uso de equipamentos de proteção individual; 

✓ Apontar falhas no processo de aplicação que pode resultar em 

contaminação ambiental em alimentos ou intoxicação; 

✓ Identificar as percepções sobre riscos de intoxicações na aplicação de 

agrotóxicos. 

Uma justificativa da escolha do tema deve-se ao fato da cultura da soja 

praticada de maneira extensiva no município do estudo. Além disso, reconhece-se o 

amplo uso de agrotóxicos na cultura. Infere-se que o impacto do uso de agrotóxicos 

sobre a saúde humana tem merecida atenção da comunidade científica, 

principalmente, avaliando os trabalhadores rurais que estão expostos a esta 

atividade, em muitos casos, sem as devidas precauções. Além disso, há um impacto 

social ocasionado pelo uso excessivo de agrotóxicos sob vigilância do Ministério da 

Saúde (ALMEIDA, 2002). 

Neste contexto, busca-se a prática sustentável da agricultura, com menores 

contaminações ambientais, preservando a diversidade biológica, melhorando e 

possibilitando o melhor controle dos recursos agrícolas (GLEISMANN, 2001 apud 

AQUINO; ASSIS, 2005, p. 53). 

Segundo a FAO (2019) estima-se que mais de 820 milhões de pessoas no 

mundo não têm acesso a comida suficiente para levar uma vida saudável. Um dos 

grandes desafios para atender a demanda mundial de produção de alimentos é a 

prática de uma agricultura cada vez mais rentável e produtiva, com consequente 

oferta de alimentos em qualidade e quantidade preços acessíveis a população.  

De acordo com ONU (2012) estima-se que a população mundial será maior 

que 8 bilhões de pessoas em 2024 e maior que 9,5 bilhões em 2050, exigindo, sem 

dúvida, maior oferta de alimentos. Importante ressaltar que, segundo a FAO (2019), 

segurança alimentar refere-se quando as pessoas têm acesso a alimentação 

nutritiva, saudável e em quantidade suficiente o tempo todo, sendo que a 

insegurança alimentar se refere a falta destes alimentos, tanto em quantidade como 

em qualidade. 
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Outra justificativa da pesquisa refere-se a trazer a luz que o desenvolvimento 

sustentável socioeconômico é condicionante para a prática da agricultura e, 

consequente, desenvolvimento regional. Fatos estes que vêm de encontro com os 

objetivos do Mestrado em Desenvolvimento e Sociedade, Linha de Pesquisa 

Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade.  

Além disso, a temática da pesquisa pode ser pensada como preventiva de 

doenças laborais, uma vez que propagando os erros cometidos e sugerindo técnicas 

seguras de aplicação de agrotóxico esta pesquisa poderá servir de subsídio aos 

órgãos públicos e, assim, influenciar nos gastos com tratamentos e despesas 

hospitalares. Em seu estudo Araújo et al. (2007) observou uma elevada prevalência 

de sinais e sintomas quando da exposição aos agrotóxicos como, visão turva, 

vertigem, fadiga, fraqueza e cãibras, observando muitos agricultores com episódios 

agudos ou subagudos de intoxicações. 

Assim, é importante estabelecer um entendimento conjunto que a prática da 

agricultura moderna deve usar técnicas inovadoras e empreendedoras, porém, 

executadas com responsabilidade e conhecimento técnico para assim respeitar a 

natureza e mantê-la equilibrada aplicando conhecimentos para preservar o meio 

ambiente. Segundo a ONU (2012) deve-se defender e melhorar o meio ambiente 

para as atuais e futuras gerações sendo uma meta fundamental para a humanidade. 

Quanto as intoxicações causadas por agrotóxicos, os números, muitas vezes, 

não são precisos, pois nem todos os casos são registrados. Segundo o Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, SINITOX (2016) os casos não 

contemplam a totalidade, pois se referem apenas aos casos registrados de 

intoxicações agudas.   

Ainda, segundo o SINITOX (2016) em 2016, no Brasil, ocorreram 2.855 casos 

de intoxicação por agrotóxico com uso agrícola no meio rural e urbano, 1.242 na 

zona urbana, 722 na zona rural e 891 ignorados, concluindo que na zona urbana as 

intoxicações são maiores que no meio rural, talvez pela falta de conhecimento do 

manuseio, bem como o não uso do EPI.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA SOJA PARA O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

Dentre as commodities, a soja destaca-se como a principal cultura do 

agronegócio brasileiro e foi introduzida em 1882, no estado da Bahia, trazida dos 

Estados Unidos. Quanto sua classificação cientifica, a soja é considerada uma 

planta herbácea, da família das Fabáceas e gênero Glycine L., espécie max.  No 

ano de 1900 o Instituto Agronômico de Campinas - SP distribuiu, pela primeira vez, 

as sementes de soja para produtores do estado de São Paulo e do Rio Grande do 

Sul iniciando o cultivo (EMBRAPA, 2004).   

 Conforme o Secretariat of Convention on Biological Diversity - SCBD (2006) 

estima-se que 7 mil espécies vegetais têm sido cultivadas para o suprimento 

alimentar da humanidade desde o surgimento da agricultura e, atualmente, somente 

15 espécies vegetais e 8 espécies animais suprem 90% da produção mundial de 

alimentos, sendo que estas atividades ocupam 1/3 da área do planeta. Sem dúvida a 

cultura da soja é uma delas. 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos 

Estados Unidos da América (EUA). Na safra 2018/2019, a cultura ocupou no Brasil 

uma área semeada de 35,822 milhões de hectares, o que totalizou uma produção de 

114,843 milhões de toneladas com produtividade média de 3.206 kg por hectare. Os 

Estados Unidos obtiveram uma produção de 123,664 milhões de toneladas com uma 

área semeada de 35,657 milhões de hectares com produtividade de 3.468 kg/há 

(EMBRAPA, 2018). 

A cultura da soja tornou-se, durante todo o seu histórico, a que possui maior 

importância econômica e maior rendimento no Brasil. Distribuindo-se em várias 

regiões e, consequentemente, aumentando, consideravelmente, o número de área 

cultivada. De acordo com Farias, Nepomuceno e Neumaier (2007) a soja é uma 

cultura anual, cultivada com grande potencial para a produção de grãos, de extrema 

importância para a economia brasileira.  

Ultimamente, a cadeia produtiva da soja, tanto no Brasil quanto no mundo, 

tem apresentado um crescimento contínuo, o qual pode ser atribuído a vários fatores 

de natureza tecnológica e mercadológica. O complexo da soja tem expressiva 

importância socioeconômica para o Brasil, pois movimenta um amplo número de 
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atores dos mais variados setores da economia, como empresas de pesquisa e 

desenvolvimento, fornecedores de insumos, indústrias de máquinas e equipamento, 

produtores rurais, cooperativas agropecuárias, cooperativas agroindustriais, 

processadoras, produtores de óleo, fabricantes de ração animal, usinas de biodiesel, 

dentre outras. Em outros termos, o supracitado complexo é um vital gerador de 

riquezas, empregos e divisas, se transformando em um dos principais vetores de 

desenvolvimento regional do País (EMBRAPA, 2014). 

Importante salientar também que a soja é fundamental na alimentação de 

animais. Segundo Rostagno et al. (2005) o Brasil destaca-se como um dos maiores 

produtores de aves e de suínos do mundo, sendo assim, também um dos maiores 

produtores de rações balanceadas. Para compor uma ração balanceada é 

necessário a disponibilidade e combinação adequada de ingredientes, incluindo um 

núcleo ou premix mineral-vitamínico específico para a fase produtiva do suíno 

(EMBRAPA, 2003). Ainda, segundo a EMBRAPA, a soja cozida seca, a soja 

extrusada, o farelo de soja 42% PB, o farelo de soja 45% PB, o farelo de soja 48% 

PB e a soja integral tostada, são alimentos proteicos com alto teor de energia, 

essencial na composição de rações balanceadas. Além disso segundo a EPAGRI 

(2017, p. 7) o estado de Santa Catarina destaca-se na cadeia produtiva de carnes: 

Conforme estudo feito pela Epagri/Cepa, em 2016 as três principais carnes 
(frangos, suínos e bovinos) apresentaram um Valor Bruto da Produção 
(VBP) de R$12,48 bilhões, ocupando posições de destaque no ranking 
estadual de produtos da agropecuária: 1º (carne de frango), 2º (carne suína) 
e 6º (carne bovina). Além disso, o crescimento do valor bruto dessas 
atividades foi um dos principais responsáveis pelo aumento de 16,24% 
observado no VBP total da agropecuária catarinense de 2015 para 2016, 
com contribuição positiva para o Produto Interno Bruto Catarinense (PIB), 
diferentemente do que se observou nos demais setores da economia 
estadual. 

Desta maneira, para atender todas as demandas de todos os setores 

produtivos, novas tecnologias que alavancam a cadeia produtiva da soja são 

necessárias que vão desde o desenvolvimento de novos fertilizantes, agrotóxicos, 

máquinas e equipamentos modernos até cultivares adaptadas a diferentes 

condições edafoclimáticas e resistentes a doenças e insetos praga (CARVALHO et 

al., 2009).   

Apesar das diversas tecnologias desenvolvidas, as perdas decorrentes da 

incidência de pragas na agricultura são consideráveis, em função de variáveis 

climáticas, ecológicas, socioeconômicas e de manejo. As reduções na produção 
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agrícola mundial, devido ao ataque de insetos-praga, chegam a 15,6% do total 

produzido (FAO, 2013). Portanto, o aprimoramento da condução da cultura é 

importante para o êxito da atividade. 

Não controlar as pragas na cultura da soja por meio de manejo ou de 

agrotóxico tem um impacto direto no volume da produção, produzindo, neste 

contexto, os defensivos, entre outras tecnologias agrícolas, ajudam a manter esse 

equilíbrio econômico porque reduzem as perdas, tornando os alimentos mais 

acessíveis em termos de custo (SINDIVEG, 2018). 

Segundo Martinelli et al (2017) a expansão da soja nos municípios, além de 

promover crescimento econômico também promove melhoria do nível 

socioeconômico, constatou que o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) era 

maior nos municípios que cultivam soja e também teve um um coeficiente de Gini 

mais alto do que os municípios que não cultivam soja, conclui que a soja pode ser 

considerada como um precursor do desenvolvimento socioeconômico sob certas 

condições, porém, também tende a estar associado a um aumento da desigualdade 

de renda.  

Conforme o Censo Agropecuário (IBGE, 2017) a cultura da soja é responsável 

pelo cultivo de 30% das culturas temporárias no município de Porto União – SC, com 

uma produção de 22.219,360 toneladas em uma área de 5.847,122 há (hectare), 

esta atividade exerce um papel importante na região pois movimenta a cadeia do 

agronegócio tanto a jusante como a montante do setor produtivo, uma vez que na 

região produtora existem empresas que comercializam insumos e compram a soja in 

natura, portanto, trata-se de uma atividade importante para o desenvolvimento 

econômico da região. 

1.2 PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Após a Segunda Guerra Mundial, os agrotóxicos começaram a se popularizar 

nos processos produtivos agrícolas para o controle de pragas, destacando-se o uso 

do diclorodifeniltricloroetano (DDT) sendo este produto, na época, era visto como 

eficiente e de baixo custo para o controle de insetos. Devido ao êxito deste produto 

no controle de pragas, novos compostos organossintéticos foram produzidos, 

fortalecendo a grande indústria de agroquímicos.  

Segundo Bull e Hathaway (1986) o crescimento do uso desses insumos 

químicos, somados a outras ferramentas tecnológicas, ficou conhecido como a 
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“revolução verde”. Os mesmos autores explicam que o uso de agrotóxicos no Brasil 

começou a se popularizar em meados da década de 1940, porém, no final da 

década de 1960, o consumo aumentou significativamente em função da isenção de 

impostos, como o Imposto de Circulação de Mercadoria (ICM) e o Imposto de 

Produtos Industrializados (IPI), bem como das taxas de importação de produtos não 

produzidos no Brasil. 

Seguindo uma tendência mundial, o Governo Brasileiro criou uma série de 

incentivos governamentais com o propósito de desenvolver a agricultura embasada 

na proposta da revolução verde. De acordo com a Food and Agriculture Organization 

(FAO) em 38 países em desenvolvimento, revelou que 26 deles subsidiavam o uso 

de fertilizantes e agroquímicos tendo assim um grande incentivo as indústrias e aos 

produtores rurais. 

Desde 2008, segundo SINDAG (2009), o Brasil se tornou o maior consumidor 

mundial de agrotóxicos. Neste contexto, o Governo Federal, desde 1997, concede 

isenção de 60% do ICMS para os agrotóxicos, além de isenção do IPI, PIS/PASEP e 

COFINS, sendo que alguns estados, incentivando investimentos do agronegócio 

através da guerra fiscal, ampliaram estas isenções acima de 60%. 

Os agrotóxicos, também conhecidos como defensivos agrícolas, produtos 

fitossanitários, agroquímicos ou pesticidas, cuja função básica é proteger as plantas 

de agentes nocivos as plantas capazes de causar dano econômico, tornam-se 

indispensáveis para atingir níveis elevados de produtividade, sendo o seu emprego 

extremamente relevante no modelo de desenvolvimento da agricultura brasileira 

para a prática de uma agricultura comercial. A Lei Federal nº 7.802 de 11/07/89, 

regulamentada através do Decreto 98.816, no seu Artigo 2º, Inciso I, define o termo 

agrotóxicos da seguinte forma: 

Os produtos e os componentes de processos físicos, químicos ou biológicos 
destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também em 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos 
empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do 
crescimento (BRASIL, 1998). 

Para a Food and Agriculture Organization (FAO), Programa da Organização 

das Nações Unidas (ONU) responsável pelas áreas de agricultura e alimentação, os 

agrotóxicos são definidos como:  
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Qualquer substância, ou mistura de substâncias, usadas para prevenir, 
destruir ou controlar qualquer praga – incluindo vetores de doenças 
humanas e animais, espécies indesejadas de plantas ou animais, 
causadoras de danos durante (ou interferindo na) a produção, 
processamento, estocagem, transporte ou distribuição de alimentos, 
produtos agrícolas, madeira e derivados, ou que – ou que deva ser 
administrada para o controle de insetos, aracnídeos e outras pestes que 
acometem os corpos de animais de criação (FAO, 2003). 

 Em decorrência da importância dos agrotóxicos existem leis que 

regulamentam seu uso tanto na esfera federal quanto estadual, tendo destaque a Lei 

nº 7802/89 (BRASIL, 1998) que rege o processo de registro de um agrotóxico, 

regulamentada pelo Decreto nº 4074/02 (BRASIL, 2002).  

A utilização dos agrotóxicos, sem o devido conhecimento, associado ao 

desrespeito das normas de segurança pode levar a diversas situações que vão 

desde resíduos de agrotóxicos em alimento, contaminação ambiental bem como 

riscos diretos ao aplicador de agrotóxicos, tornando-se evidente que o uso 

indiscriminado e o consequente desrespeito às normas de segurança, constituem 

um grave problema de saúde pública no Brasil. Neste contexto, os agrotóxicos são 

substâncias químicas com potencial de causar risco a saúde humana, bem como, 

contaminação ambiental. Para entender melhor o significado de risco conforme 

Freitas e Gomez (1996) os riscos são caracterizados como a probabilidade de 

acontecimentos de eventos indesejados ou danosos, a qual é calculada embasada 

em avaliações técnicas e extrapolações feitas a partir de dados quantificáveis.  

“Os produtos fitossanitários (agrotóxicos), como outros produtos químicos, 

devem ser utilizados e manuseados com cuidado, a fim de preservar o meio 

ambiente, a saúde dos trabalhadores e dos consumidores” (CAMPOS et al., 2006, p. 

12). Segundo Silva e Fay (2004) a falta de conhecimento na execução das 

atividades agrícolas bem como organização de informações da propriedade rural, 

são agravantes para a contaminação ambiental, colocando em segurança o bem-

estar da população 

O desafio do homem, portanto, é usar a tecnologia em seu favor com o 

mínimo de desperdício, contaminação ambiental e intoxicações, de maneira 

adequada, promovendo um desenvolvimento sustentável. Segundo Zambolim et al. 

(2008, p. 11): 

O conceito de Agricultura sustentável senso amplo, como o próprio nome 
indica, deve incluir outros critérios de sustentabilidade. Assim, além de 
biologicamente sustentável, o agroecossistema, neste caso, deve ser 
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também física, econômica e socialmente sustentável, além de não provocar 
poluição tanto interna quanto externamente ao sistema. Adicionalmente, 
deve ser capaz de, pelo menos, manter a produtividade e a qualidade 
atuais. 

Percebe-se que o desafio de praticar uma agricultura moderna e competitiva 

envolve vários fatores, estando todos os atores da cadeia produtiva socialmente 

comprometidos. A produção agrícola deve, portanto, primar em produzir alimentos 

não somente com qualidade, mas também em quantidade suficiente para ser 

economicamente viável. 

Procura-se, neste contexto a prática sustentável da agricultura e segundo 

Gleismann (2001 apud AQUINO; ASSIS, 2005, p. 53), uma agricultura sustentável 

deve ter as seguintes características: 

- Ter efeitos mínimos no ambiente, e não liberar substâncias tóxicas ou 
nocivas na atmosfera, em águas superficiais ou subterrâneas. 
- Preservar e recompor a fertilidade, prevenir a erosão e manter a saúde do 
solo. 
- Usar a água de maneira a permitir a recarga dos depósitos aquíferos e 
manter as necessidades hídricas do ambiente e das pessoas. 
- Depender dos recursos internos do agroecossistema, incluindo 
comunidades próximas. 
- Valorizar e conservar a diversidade biológica e garantir a igualdade de 
acesso a práticas, conhecimentos e tecnologias agrícolas, possibilitando o 
controle local dos recursos agrícolas. 

Portanto, com a modernização da agricultura, na busca de alternativas para 

melhorar sistemas produtivos, os agricultores adotaram um pacote tecnológico, 

como insumos, máquinas e equipamentos modernos buscando aumento de 

produtividade, obviamente com o propósito de incrementar o lucro da atividade. 

Porém, a reflexão desta prática faz pensar que realmente qualquer processo 

produtivo somente faz sentido se existe do outro lado da cadeia produtiva, o 

consumidor final, ou seja, o indivíduo, este que vive em sociedade, e por esta razão 

o desenvolvimento sustentável é condicionante para a prática da agricultura (ONU, 

2012). 

No ano de 1983, a convite do Secretário Geral da ONU, a médica Gro Harlem 

Brundtland, Mestre em Saúde Pública e Ex-Primeira Ministra da Noruega, 

estabeleceu e presidiu a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Esta comissão desenvolveu um relatório chamado “Nosso Futuro 

Comum” o qual define desenvolvimento sustentável. “O desenvolvimento sustentável 

é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a 

habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades” (ONU, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2FNews%2Fdh%2Fhlpanel%2Fbrundtland-bio.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmvknOEAu2U6BpYB4PuND-yOlrgQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2FNews%2Fdh%2Fhlpanel%2Fbrundtland-bio.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmvknOEAu2U6BpYB4PuND-yOlrgQ
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm


20 

2012). 

No pensamento de Abboud (2013, p. 107) “os vegetais são a base da cadeia 

alimentar na Terra e os responsáveis pela manutenção de toda a atividade de vida 

neste planeta”. Portanto, nada mais lógico do que adotar manejos para proteger os 

vegetais de agentes nocivos, com o propósito de aumentar a produção.  

O uso de agrotóxicos é realizado mediante o processo de pulverização. 

Segundo a ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal (2004) define-se 

pulverização como um processo físico-mecânico, o qual transforma uma substância 

líquida em gotas ou partículas e a aplicação corresponde a deposição desta gota no 

alvo biológico, ou seja, o que se pretende atingir com a gota, como por exemplo, 

uma determinada praga causadora de dano. As pulverizações com agrotóxicos são 

importantes para o controle de diversas doenças de plantas, bem como melhorar a 

qualidade do produto desde que usadas corretamente (CHABOUSSOU, 2006).  

Para conduzir as lavouras existem diferentes tipos de agrotóxicos com 

diversos propósitos para o controle de organismos pragas, estabelece a ANVISA em 

seu Guia para Elaboração de Rótulo e Bula de Agrotóxicos (BRASIL, 2018) que 

estes produtos são descritos em classe de uso de acordo com a finalidade 

agronômica, como por exemplo: herbicida, fungicida, inseticida, entre outros. 

Quanto à sua finalidade o Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) classifica os 

principais agrotóxicos:  

✓ Inseticidas: agrotóxicos que têm ação letal em insetos;  

✓ Fungicidas: agrotóxicos com ação sobre fungos;  

✓ Herbicidas: ação de controle às plantas consideradas daninhas ou 

invasoras;  

✓ Desfolhantes: agrotóxicos com efeito desfolhante, ou seja, aquele que 

em contato com as plantas, induzem a queda prematura das folhas; 

✓ Fumigantes: agrotóxicos com ação promovida por meio de gases. 

Utilizados geralmente no solo, no armazenamento de grãos, no seu transporte 

terrestre ou por navios; 

✓ Rodenticidas/raticidas: agrotóxicos com ação letal em roedores; 

✓ Moluscicidas: agrotóxicos com ação em moluscos terrestres ou 

aquáticos; 

✓ Nematicidas: agrotóxicos com ação em nematóides; 

✓ Acaricidas: agrotóxicos com ação em ácaros;  
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✓ Algicidas: agrotóxicos com ação no controle de algas. 

Os principais agrotóxicos utilizados na agricultura são os inseticidas utilizados 

no controle de insetos, fungicidas no controle de fungos e herbicidas no controle de 

plantas daninhas. Para consultar os principais ingredientes ativos, mecanismos de 

ação e processos afetados atualizados, existem os Comitês de Ação a Resistência 

do Brasil, são eles: Comitê de Ação a Resistência de Plantas Daninhas aos 

Herbicidas (HRAC-BR), Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas (IRAC-BR) e 

Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas (FRAC-BR) em parceria com a ANDEF e 

o SINDIVEG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegeta), os 

quais buscam promover o manejo mais efetivo da resistência. 

No quadro 1 estão os principais inseticidas utilizados no Brasil, com seus 

ingredientes ativos e grupos químicos. Na sequência, no quadro 2, estão os 

principais fungicidas utilizados no Brasil, com seus ingredientes ativos e grupos 

químicos. 

Quadro 1 – Inseticidas mais utilizados no Brasil 

(continua) 

Grupos Químicos 
de inseticidas 

Mecanismos de ação Processos 
afetados 

Principais ativos 

Piretróides Moduladores de canais 
de sódio 

Transmissão 
axônica 

Alfametrina 
Betacipermetria 
Betaciflutrina 
Bifentrina 
Ciflutrina  
Cipermetrina 
Deltametrina 
Esfenvalerate 
Fenvalerate 
Fenpropatrina 

Organofosforados  
 

Inibidores da enzima 
acetilcolinesterase 

Transmissão 
sináptica 

Clorpirifós 
Dimetoato 
Diazinona 
Malationa 
Parationa-metílica 
Profenofós 
Terbufós 

Carbamatos  
 

Inibidores da enzima 
acetilcolinesterase 

Transmissão 
sináptica 

Aldicarbe 
Benfuracarbe 
Carbosulfano 
Metiocarbe 
Carbaril 
Metomil 
Tiodicarbe 

Neonicotinoides  
 

Agonista da Acetilcolina Transmissão 
sináptica 

Acetamiprido 
Imidacloprido 
Tiametoxam 

Fonte: Adaptado de Nora (2019).  

https://www.hrac-br.org/
http://www.irac-br.org/
http://www.frac-br.org/
http://www.andef.com.br/
http://sindiveg.org.br/
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Quadro 1 – Inseticidas mais utilizados no Brasil 

(conclusão) 

Grupos Químicos 
de inseticidas 

Mecanismos de ação Processos 
afetados 

Principais ativos 

Avermectinas  
 

Agonistas do GABA Transmissão 
sináptica  

Abamectin  
 

 Inibidores da 
biossíntese de quitina 

Mudança de ínstar Clorfluazuron 
Diflubenzuron 
Lufenuron 
Teflubenzuron  
Triflumuron 

Diamidas antranílicas  
 

Ativadores dos 
receptores de rianodina 

Sistema muscular
  

Clorantraniliprole 
Ciantraniliprole 

Fonte: Adaptado de Nora (2019).  

Quadro 2 – Fungicidas mais utilizados no Brasil 

Grupos Químicos 
de fungicidas 

Mecanismos de 
ação 

Processos afetados Principais ativos 

Acilalaninas  
 

A: Sintese de 
ácidos nucleico 

A1: RNA polimerase Benalaxyl 
Benalaxyl-M 
Metalaxyl 
Metalaxyl-M 

Benzimidazoles  
 

B: inibição da 
mitose e divisão 
celular  

B1: formação da 
tubulina na mitose 

Carbendazim 
Thiabendazole 
 

Pyrazole – 4 - carboxamides  
 

C: Inibidores da 
respiração 

C2: Inibição do 
complexo II 
(succinato 
desidrogenase) 

Benzovindiflupir 
Bixafen 
Fluxapyroxad 
Furametpyr 
Isopyrazam 

Methoxy-acrylates  
 

C: Inibidores da 
respiração 

C3: Inibição do 
complexo III 
(citocromo bc1 
ubiquinol oxidase 
sítio Qo) 

Azoxystrobin 
Picoxystrobin 
Pyraoxystrobin 
 

Methoxy-carbamates  
 

C: Inibidores da 
respiração 

complexo III 
(citocromo bc1 
ubiquinol oxidase 
sítio Qo) 

Pyraclostrobin 
Pyra Mitotropin 
Triciopyricarb 
 

Triazoles  G Inibição da 
biossíntese de 
esterol 

G1: inibição da 
demetilação do C14 

Cyproconazole 
Difenoconazole 
Epoxiconazole 
Fluquinconazole 
Flutriafol 
Hexaconazole 
Metconazole 
Propiconazole 
Tebuconazole 

Triazolinthione  
 

G Inibição da 
biossíntese de 
esterol 

G1: inibição da 
demetilação do C14
  

Prothioconazole  

Morfolinas  
 

G Inibição da 
biossíntese de 
esterol 

G2: inibidores 
8,7 isomerase 14 -
redutase 

Aldimorph 
Dodemorph 
Fenpropimorph 
Tridemorph 

Fonte: Adaptado de Nora (2019).  
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No quadro 3 estão os principais herbicidas utilizados no Brasil, com seus 

ingredientes ativos e grupos químicos. 

Quadro 3 – Herbicidas mais utilizados no Brasil 

Grupos Químicos  
de fungicidas    

Mecanismos de 
ação 

Processos 
afetados 

Principais ativos 

Acilalaninas  
 

A: Síntese de 
ácidos nucleico 

A1: RNA 
polimerase 

Benalaxyl 
Metalaxyl 

Benzimidazoles  
 

B: inibição da 
mitose e divisão 
celular  

B1: formação da 
tubulina na mitose 

Carbendazim 
Thiabendazole 
 

Pyrazole – 4 - carboxamides  
 

C: Inibidores da 
respiração 

C2: Inibição do 
complexo II 
(succinato 
desidrogenase) 

Benzovindiflupir 
Bixafen 
Fluxapyroxad 
Furametpyr 
Penflufen 

Methoxy-acrylates  
 

C: Inibidores da 
respiração 

C3: Inibição do 
complexo III 
(citocromo bc1 
ubiquinol oxidase 
sítio Qo) 

Azoxystrobin 
Picoxystrobin 
Pyraoxystrobin 
 

Methoxy-carbamates  
 

C: Inibidores da 
respiração 

complexo III 
(citocromo bc1 
ubiquinol oxidase 
sítio Qo) 

Pyraclostrobin 
Pyra Mitotropin 
Triciopyricarb 
 

Triazoles  G Inibição da 
biossíntese de 
esterol 

G1: inibição da 
demetilação do 
C14 

Cyproconazole 
Difenoconazole 
Epoxiconazole 
Fluquinconazole 
Flutriafol 
Metconazole 
Propiconazole 
Tebuconazole 

Triazolinthione  
 

G Inibição da 
biossíntese de 
esterol 

G1: inibição da 
demetilação do 
C14  

Prothioconazole  

Morfolinas  
 

G Inibição da 
biossíntese de 
esterol 

G2: inibidores 
8,7  isomerase 14 -
redutase 

Aldimorph 
Dodemorph 
Fenpropimorph 
Tridemorph 

Ditiocarbamatos  
 

atividade multi-sitio Interferência 
generalizada das 
funções 

Mancozeb 
Maneb 
Propinep 
Thiram 

Fonte: Roman et al. (2005) 

 

Conforme o Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002) cabe 

aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e do Meio 

Ambiente, no âmbito de suas respectivas áreas de competências, fazer as 

avaliações necessárias para aprovação do uso dos agrotóxicos. É importante 

salientar que os ingredientes ativos e grupo químico dos agrotóxicos devem estar 

em consonância com as monografias autorizadas pela ANVISA, sendo que estas 
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monografias de ingredientes ativos autorizados estão disponíveis no endereço 

eletrônico da ANVISA, portanto, autorizando o uso destas substâncias no território 

brasileiro.  

Nos agrotóxicos, os ingredientes ativos devem ser formulados conforme a 

forma de apresentação do produto elaborado, de acordo com o disposto na NBR 

(Norma Brasileira Regulamentadora) 12679 (ABNT, 2018) e suas atualizações. São 

exemplos de tipos de formulações mais frequentes de agrotóxicos: Concentrado 

Emulsionável (EC), Concentrado Dispersível (DC), Suspensão Concentrada (SC), 

Concentrado Solúvel (SL), Pó Solúvel (SP), Granulado Dispersível (WG), Pó 

Molhável (WP), entre outros. Ainda segundo a ANVISA (BRASIL, 2018) em seu Guia 

para Elaboração de Rótulo e Bula de Agrotóxicos, a classificação toxicológica de um 

produto formulado é feita com base nos resultados dos estudos, de dados e 

avalições toxicológicos agudos realizados com a formulação pretendida.  

No Brasil, a classificação dos agrotóxicos é realizada em função da toxicidade 

aguda e deve ser determinada e identificada com os respectivos nomes das 

categorias com as cores nas faixas do rótulo dos produtos em 4 classes: Classe I - 

Produto Extremamente Tóxico, cuja cor é a faixa vermelha; Classe II – Produto 

Altamente Tóxico, cuja cor é a faixa amarela; Classe III – Produto Moderadamente 

Tóxico cuja cor é a faixa azul e Classe IV – Produto Pouco Tóxico, cuja cor é a faixa 

verde. 

Com o propósito de assegurar a fidelidade das cores das faixas entre os 

diferentes agrotóxicos e afins devem ser seguidas a codificação de cores baseadas 

no sistema Pantone (2020) sendo referência mundial na especificação e controle da 

cor. Pantone Inc. é uma empresa sediada em Carlstadt, estado de Nova Jérsei, 

Estados Unidos. É mundialmente conhecida por seu sistema de cores, largamente 

utilizado na indústria gráfica. 

O Pantone Matching System (PMS) é um sistema de padronização de cores 
que ajuda na identificação e correspondência de cores. Ele usa o sistema 
de numeração Pantone para identificar as cores, e através desta impressora 
de sistema de numeração e outros fabricantes de equipamentos podem 
combinar cores sem precisar entrar em contato. Os números de cores 
Pantone consistem em um número de três ou quatro dígitos seguido pela 
letra C, U ou M, que significa "revestido", "não revestido" e "fosco", 
respectivamente. A paleta de cores no PMS consiste em cerca de 1114 
cores. Esse sistema de correspondência de cores é muito útil para evitar 
inconsistências de cores entre os vários tipos de mídia impressa e digital 
(PANTONE, 2020). 

A figura 1 demonstra a relação entre a classe toxicológica, cor e codificação 
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de cor para impressão. 

Figura 1 – Classe toxicológica, cor e codificação de cor de agrotóxicos 

 

Fonte: FAO, 2013 

 

Diante do exposto, busca-se incremento da produção de alimentos e uma 

das estratégias para este propósito é a aplicação de agrotóxicos, com o intuito de 

defender as plantas de organismos pragas. Conforme o Conselho Cientifico Agro 

Sustentável (CCAS, 2019) “tudo é veneno e nada há que não seja veneno, apenas a 

dose faz algo ser veneno”. Em resumo, existe uma interação entre dose e efeito, 

portanto, quando da administração de uma dose intencional em uma determinada 

população espera-se um determinado efeito sobre esta população, assim os 

agrotóxicos manejados de maneira apropriada trazem benefícios as plantas, 

livrando-as de organismos pragas os quais são prejudiciais ao seu desenvolvimento.  

1.3 RISCOS DO USO DE AGROTÓXICOS 

Certamente, toda tecnologia adotada pelo ser humano visando melhoria de 

vida e benefícios, em geral, apresenta um certo grau de risco e, portanto, toda esta 

deve ser executada de maneira correta, ordenada e racional. Segundo Rigotto et al. 

(2014), o mercado brasileiro de agrotóxicos expandiu rapidamente na última década 

(190%), num ritmo de crescimento maior que o dobro do apresentado pelo mercado 

global (93%), o que coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking mundial, desde 

2008. 

Em tempos recentes, com a necessidade de aumento de produção agrícola e 

a necessidade do uso de agrotóxicos o Brasil destaca-se como um dos principais 

mercados consumidores de agrotóxicos. O país é considerado o maior mercado 

mundial sendo que a região sul representa 30% do uso de agrotóxicos (ANVISA, 

2009). 
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Aquino e Assis (2005) alertam que a modernização da agricultura focou 

somente a produtividade, desconsiderando o agricultor e o meio ambiente, gerando 

assim problemas ambientais e sociais. Desta forma, é necessário a prática de uma 

agricultura racional que busque o equilíbrio ambiental, segurança alimentar e, 

principalmente, preservando a saúde do trabalhador exposto aos agrotóxicos. 

Esta alta demanda do uso de agrotóxicos resulta em riscos ambientais e risco 

a saúde, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2019) “a exposição aos 

agrotóxicos pode causar uma série de doenças, dependendo do produto que foi 

utilizado, do tempo de exposição e quantidade de produto absorvido pelo 

organismo”. Ainda segundo o INCA (2019) os principais grupos afetados são os 

agricultores e trabalhadores das indústrias de agrotóxicos. Também é afetada a 

população em geral, pelo consumo de alimentos e água contaminada. Em geral, os 

efeitos na saúde podem ser de dois tipos, efeitos agudos, ou aqueles resultantes da 

exposição a concentrações de um ou mais agentes tóxicos capazes de causarem 

dano em um período de 24 horas e efeitos crônicos, ou aqueles resultantes de uma 

exposição continuada a doses menores ao longo de um determinado tempo 

(PERES; MOREIRA, 2003, p. 32). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) define os agrotóxicos como misturas 

ou preparações contendo um ou mais ingredientes ativos, contendo também 

aditivos, solventes, coadjuvantes, excipientes e impurezas, que podem ser tão ou 

mais tóxicos que o princípio ativo principal. 

De acordo com a Portaria nº 3, de 16 de janeiro de 1992 (BRASIL, 1992) da 

Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, define toxicidade 

a curto prazo, ou seja, aguda para produtos técnicos aquela:  

Compreendendo a alimentação de animais de laboratório, diariamente, com 
rações adicionadas de várias doses do agrotóxico ensaiado, por período de 
tempo nunca inferior a um décimo da vida média (90 dias para ratos e 
camundongos, 1 ano para cães), incluindo os dados sobre curva ponderal, 
consumo de alimentos, exame clínico, provas hematológicas, testes 
bioquímicos no sangue e urina, inclusive para detecção de possíveis efeitos 
hormonais, exames anatomopatológicos e histopatológicos abrangendo 
pelo menos duas espécies de animais, uma das quais não roedora 
(BRASIL, 1992). 

Ainda, a mesma portaria da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, do 

Ministério da Saúde, define toxicidade a longo prazo, ou seja, crônica, para produtos 

técnicos aquela:  

Compreendendo a alimentação de animais de laboratório, diariamente, com 
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rações adicionadas de várias doses do agrotóxico ensaiado, por período de 
tempo no mínimo equivalente à metade da vida média das espécies de 
animais empregados (18 meses para camundongos, 24 meses para ratos), 
incluindo observações semelhantes às efetuadas durante o ensaio de 
toxicidade a curto prazo e, além destas, de estudos sobre a ocorrência de 
possíveis efeitos carcinogênicos (BRASIL, 1992). 

Devido a exposição aos agrotóxicos, e para neutralizar e/ou atenuar seus 

efeitos tóxicos, os grupos expostos devem utilizar EPI. A Norma Regulamentadora 6 

define EPI como:  

O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, 
só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de 
Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou 
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 
de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
(BRASIL, 2001) 

A Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho (BRASIL, 1978), 

referente a Insalubridade na atividade laboral, considera como atividades 

insalubres aquelas que se desenvolvem acima dos limites de tolerância previstos em 

seus anexos, tratando o anexo XI de agentes químicos, cuja insalubridade 

é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho, substâncias 

estas que estão presentes na formulação de agrotóxicos. 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) as intoxicações 

ocorrem quando há exposição a uma ou mais substâncias tóxicas, podendo ser 

intencional, acidental, ocupacional ou ambiental. Com relação a gravidade da 

intoxicação em humanos dependerá do tempo de exposição, toxicidade, 

concentração, condições ambientais, entre outros, sendo as vias de exposição (ou 

de ingresso da substância no organismo), dérmica ou cutânea, geralmente a mais 

frequente, inalatória, ocular e oral. 

Segundo Secretaria do Estado do Paraná (PARANÁ, 2018) a subnotificação 

das intoxicações por agrotóxicos é da ordem de 1:50, ou seja, para cada caso 

notificado, existem outros 50 que não foram notificados. Os desafios e dificuldades 

para a notificação podem estar relacionados ao serviço de saúde e ao indivíduo 

intoxicado. 

Outro fator importante na utilização de agrotóxicos refere-se à contaminação 

ambiental, pois a intensa utilização tem trazido modificações para o ambiente, seja 

pela contaminação das comunidades de seres vivos que o compõem ou acumulação 
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nos segmentos bióticos e abióticos dos ecossistemas (biota, água, ar, solo, 

sedimentos etc.) (PERES; MOREIRA, 2003, p. 36). 

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis), responsável pela avaliação ambiental de agrotóxicos, estabelece duas 

vertentes, de avaliação do potencial de periculosidade ambiental (APPA) e a 

avaliação de risco ambiental (ARA). A diferença entre as duas abordagens é a 

consideração, ou não, de estimativa da concentração ambiental na avaliação. Assim, 

na condução de uma avaliação relativa ao potencial de periculosidade ambiental 

(APPA) estão compreendidas a revisão dos estudos físico-químicos, toxicológicos e 

ecotoxicológicos bem como a classificação dos resultados desses estudos segundo 

tabelas específicas. Estabelece, ainda, a definição de condições para o uso seguro 

do produto bem como o uso de frases de advertência em rótulo das embalagens ou 

restrições que visem à segurança para o meio ambiente sempre visando evitar 

acidentes (IBAMA, 2012). 

No Brasil, a realização da avaliação de risco de agrotóxicos constitui uma 

exigência legal, prevista no Decreto nº 4.074 de 2002 e em legislação específica do 

Ibama (Portaria nº 84 de 1996). A análise de risco inclui duas atividades principais, a 

primeira caracterização da exposição e a segunda a caracterização dos efeitos 

ecológicos, sendo que para caracterização da exposição são revisados estudos 

relativos ao transporte e persistência e para caracterização dos efeitos ecológicos, 

são revisados estudos de ecotoxicologia (BRASIL, 2002).  

O IBAMA adota um modelo conceitual, descrevendo o risco ambiental relativo 

ao uso de um determinado ingrediente ativo com base no modo de aplicação 

previsto para o respectivo produto formulado, conforme figura 2. 
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Figura 2 - Fluxograma de Risco 

 

Fonte: IBAMA (2012). 

 

O sistema de classificação quanto ao Potencial de Periculosidade Ambiental 

compreende os parâmetros transporte, persistência, bioconcentração e 

ecotoxicidade a diversos organismos. Para a avaliação de cada parâmetro os 

estudos relacionados são considerados de modo que cada parâmetro é classificado 

em função dos correspondentes resultados dos estudos físico-químicos e 

ecotoxicológicos (IBAMA, 2012). No quadro 4 está a classificação adotada pelo 

IBAMA quanto ao risco ao meio ambiente: 

Quadro 4 - Classes de produtos quanto ao potencial de Periculosidade Ambiental de agrotóxicos 

- Classe I - Produto altamente perigoso ao meio ambiente 

- Classe II - Produto muito perigoso ao meio ambiente 

- Classe III - Produto perigoso ao meio ambiente 

- Classe IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente 

Fonte: IBAMA (2012). 
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1.4 BOAS PRÁTICAS NA UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS: LOGÍSTICA REVERSA 

E O RECEITUÁRIO AGRONÔMICO  

Devido ao grande uso de agrotóxicos no Brasil, o emprego da logística 

reversa, ou seja, devolução das embalagens, se faz necessário. Segundo a Lei 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que trata da Politica Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010) a logística reversa consiste em um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, com o propósito de diminuir danos ambientais. Em seu artigo terceiro 

parágrafo sétimo cita: 

Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que 
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança 
e a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL,2010) 

A Lei Federal no 9.974/2000 (BRASIL, 2000) estabelece as responsabilidades 

para o destino das embalagens de agrotóxicos para usuários, comerciantes e 

fabricantes entrando em vigor em 31 de maio de 2002. Quando do não cumprimento 

da lei, as penalidades podem ser impostas aos atores envolvidos no processo, 

implicando em penalidades previstas na lei de crimes ambientais cuja redação é 

dada pela Lei 9.605 de 13/02/98, como multas e até pena de reclusão (BRASIL, 

2012).  

Os usuários têm a responsabilidade de devolver as embalagens vazias dos 

produtos adquiridos aos próprios comerciantes que possuam instalações adequadas 

ou em postos de recebimento. Trata a lei, que a devolução das embalagens deve ser 

realizada depois de um ano a partir da compra ou de acordo com instruções 

expressas pela fiscalização oficial, após o uso as embalagens devem ser 

armazenadas em local próprio na sua propriedade de forma adequada, protegido de 

intempéries climáticas, local ventilado, e separado de alimentos ou rações, 

prestando a devida atenção para guardar as notas fiscais e o receituário 

agronômico. O usuário ainda tem a responsabilidade de realizar uma lavagem 

especial das embalagens rígidas (plásticas, metálicas ou de vidro) que 

acondicionam formulações para serem diluídas em água. De acordo com a NBR 
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13.968 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Esse procedimento 

denominado por tríplice-lavagem: 

A lavagem das embalagens vazias, por reduzir consideravelmente os 
resíduos de agrotóxicos nelas contidos, é uma prática 
absolutamente indispensável para a sua destinação final, correta e segura. 
A lavagem, tríplice ou sob pressão, prática extremamente simples, já é 
normalizada na maior parte dos países desenvolvidos, está 
amplamente divulgada no meio rural de praticamente todos os estados 
brasileiros e já faz parte de algumas legislações estaduais sobre a 
destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos (ABNT, 1997). 

A realização do processo da tríplice-lavagem é descrita segundo a NBR 

13.968 (ABNT, 1997) e consiste em: 

1. Esvaziar completamente o conteúdo da embalagem no tanque do 

pulverizador;  

2. Adicionar água limpa à embalagem até ¼ do seu volume;  

3. Tampar bem a embalagem e agitá-la por aproximadamente 30 segundos;  

4. Despejar a água de lavagem no tanque do pulverizador.  

5. Repetir o mesmo procedimento mais duas vezes;  

6. Após a lavagem, tampar e perfurar ou inutilizar a embalagem de forma a 

impedir a reutilização.  

7. É importante para facilitar a identificação dos produtos, que o rótulo seja 

mantido intacto. 

Ainda, a Lei Federal no 9.974/00 e os Decretos nos 3.550 e 3.694, 

responsabilizam os comerciantes e fabricantes quanto ao destino das embalagens, 

sendo a responsabilidade dos comerciantes de adequar suas instalações ou 

construir postos de recebimento ou planejar formas a facilitar a devolução das 

embalagens indicando na nota fiscal o local de devolução, além de orientações 

sobre o procedimento correto no manejo das embalagens. Cabe aos fabricantes dar 

o destino final às embalagens e/ou aos produtos devolvidos pelo usuário, seja por 

meio de reciclagem, incineração ou outro fim indicado pela tecnologia e amparado 

legalmente. Como estas embalagens serão recicladas é importante que estas sejam 

devidamente limpas, ou seja o procedimento de tríplice lavagem deve ser realizado 

de forma correta, para evitar resíduos nelas, caso esse procedimento não seja 

realizado adequadamente possíveis danos ambientais podem ocorrer (BRASIL, 

2000). 



32 

No Brasil, para comercialização de agrotóxicos além da emissão da nota 

fiscal, é necessário observar o artigo 13 da Lei 7.802 de 11 de Julho de 1989, a qual 

prevê que a venda de agrotóxicos e afins no território nacional será obrigatoriamente 

realizada aos usuários mediante receituário agronômico próprio, prescrito por 

profissionais legalmente habilitados (BRASIL, 1998).  Segundo Moraes (2017) o 

receituário é um documento no qual o profissional se identifica e prescreve o 

tratamento preventivo ou curativo, em função do diagnóstico encontrado no campo. 

Deve-se ter, em cada situação, uma visão global do problema, dando ênfase aos 

conceitos agroecotoxicológicos.  

Segundo o Manual de orientações sobre receituário agronômico (CREA, 

2020) no receituário agronômico uma série de recomendações devem ser descritas 

para diminuir os riscos como: 

✓ Recomendações para descarte de embalagens vazias de agrotóxicos: 

Não abandone embalagens vazias de agrotóxicos na lavoura, em carreadores, 

caminhos, estradas, cercas e, principalmente, nas margens ou em rios, córregos, 

açudes ou outras fontes de água, e ainda nas matas; Embalagens que contenham 

líquidos devem ter uma tríplice lavagem, ou seja, devem ser lavadas três vezes com 

água limpa: e a água de lavagem deve ser adicionada ao tanque de pulverização; As 

embalagens de produtos granulados ou pó molháveis não devem sofrer a tríplice 

lavagem, devem ser separadas e guardadas temporariamente em local seguro ou 

depósito intermediário de lixo tóxico, até a adequada destinação final;  Ao lidar com 

embalagens é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual 

(EPI); Assegure-se que todas as embalagens estão totalmente vazias; Use todo o 

conteúdo, não deixando restos; Após a tríplice lavagem, as embalagens devem ser 

furadas na sua parte inferior (fundo) para assegurar que não serão reutilizadas;  As 

embalagens plásticas contendo líquidos após a tríplice lavagem devem ser 

guardadas temporariamente em local apropriado, devidamente identificado, até a 

adequada destinação final; Para descarte de embalagens vazias de agrotóxicos, 

siga corretamente as informações existentes no rótulo dos produtos; 

✓ Preocupações de Usos: Durante a manipulação de agrotóxicos, 

preparo de calda ou aplicação dos produtos, é obrigatório o uso de equipamento de 

proteção individual (EPI) recomendado; Uso exclusivamente agrícola; Mantenha os 

agrotóxicos em sua embalagem original bem fechada, em lugar seco, ventilado, 

longe do fogo e guardado em armário específico para agrotóxicos;  Não desentupa 
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bicos, mangueiras, válvulas, orifícios, etc. com a boca; Verifique o funcionamento do 

equipamento usando apenas água;  Distribua o produto da embalagem sem contato 

manual;  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio ou aplicação de 

agrotóxicos; Nunca deixe embalagem aberta; Respeite o intervalo de segurança e 

reentrada; Mantenha afastadas das áreas tratadas, as crianças, os animais e 

pessoas desprotegidas, durante e após a aplicação dos agrotóxicos; Não utilize 

equipamentos com vazamentos;  Aplique os agrotóxicos na dosagem 

recomendada;  Não manipule e não aplique agrotóxicos durante as horas mais 

quentes do dia ou com ventos fortes; Não misture duas ou mais formulações para 

aplicação, salvo estejam devidamente autorizadas pelo órgão competente e por esta 

receita;  Evite aspiração ou inalação dos agrotóxicos; Evite o contato com a pele e 

com os olhos;  É proibida a reutilização de embalagens de agrotóxicos; Em caso de 

suspeita de intoxicação, procurar imediatamente um médico, mantendo a pessoa 

num ambiente arejado e fresco;  Após a utilização de agrotóxicos, remover as 

roupas protetoras para lavagem e tomar banho com bastante sabão e água fria. 

✓ Primeiros socorros: Leia e siga as instruções do rótulo, bula ou folheto 

explicativo; Mantenha o paciente calmo e confortável; Nunca provoque vômito sem 

antes verificar se tal procedimento é permitido para o produto utilizado;  Se existir 

parada de respiração, execute respiração artificial;  Em caso de contato com os 

olhos, lave-os imediatamente com água corrente durante 15 minutos; Se houver 

sinais de irritação, procure um médico (oftalmologista) se for o caso;  Em caso de 

suspeita de intoxicação, procure um médico imediatamente levando a embalagem, 

rótulo, bula, folheto explicativo do produto ou esta receita;  Remova o suspeito de 

intoxicação para local arejado, protegendo-o do calor e do frio; Nunca dê leite ou 

medicamento sem a devida orientação;  Não provocar vômito e nem dar nada por 

via oral a uma pessoa inconsciente;  Em caso de contato com a pele, lave 

imediatamente as partes atingidas com bastante água e sabão, e se houver sinais 

de irritação, procure um médico; Antídotos só devem ser ministrados por pessoas 

qualificadas. 

✓ Proteção ao meio ambiente: Toda a propriedade deve dispor de um 

local próprio para abastecimento e limpeza dos equipamentos de pulverização para 

que os resíduos dos agrotóxicos não venham a poluir as fontes e mananciais de 

água;  Nunca captar água diretamente de cursos ou coleções de água com os 

equipamentos de aplicação de agrotóxicos; Disponha de abastecedouro apropriado; 
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Nunca prepare mais calda do que a quantidade a ser aplicada, assim não sobrarão 

restos a despejar;  Manter distância mínima de 250 metros das fontes e mananciais 

de captação de água para as populações, núcleos populacionais; Escolas, 

habitações e locais de recreação, quando utilizar equipamentos atomizadores ou 

canhões; No caso de equipamentos de tração motora, de barra ou costais, a 

distância mínima é de 50 metros; Não reutilize qualquer tipo de embalagem de 

agrotóxico; Nunca despejar os resíduos de calda dos equipamentos e de 

pulverização nos rios ou lugares em que as chuvas arrastem as sobras para os 

cursos de água; As águas residuárias com agrotóxicos resultantes da lavagem dos 

equipamentos e embalagens utilizadas deverão ter a destinação final própria para 

não serem levadas às fontes ou cursos de água em geral; Adotar medidas de 

manejo de solo e controle de erosão para evitar que as partículas de solo com 

agrotóxicos sejam arrastadas para as fontes e mananciais de água.  

Além das recomendações de segurança as informações que devem, 

obrigatoriamente, constar na receita agronômica estão relacionadas no Capítulo VI 

do Decreto Federal n° 4.074, de 4 de janeiro de 2012, transcrito a seguir: 

Art. 64. Os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente ao 

usuário, mediante apresentação de receituário próprio emitido por profissional 

legalmente habilitado. 

 Art. 65. A receita de que trata o art. 64 deverá ser expedida em no mínimo 

duas vias, destinando-se a primeira ao usuário e a segunda ao estabelecimento 

comercial que a manterá à disposição dos órgãos fiscalizadores pelo prazo de dois 

anos, contados da data de sua emissão.  

Art. 66. A receita, específica para cada cultura ou problema, deverá conter, 

necessariamente: I - nome do usuário, da propriedade e sua localização; II - 

diagnóstico; III - recomendação para que o usuário leia atentamente o rótulo e a bula 

do produto; IV - recomendação técnica com as seguintes informações: a) nome 

do(s) produto(s) comercial(ais) que deverá(ão) ser utilizado(s) e de eventual(ais) 

produto(s) equivalente(s); b) cultura e áreas onde serão aplicados; c) doses de 

aplicação e quantidades totais a serem adquiridas; d) modalidade de aplicação, com 

anotação de instruções específicas, quando necessário, e, obrigatoriamente, nos 

casos de aplicação aérea; e) época de aplicação; f) intervalo de segurança; g) 

orientações quanto ao manejo integrado de pragas e de resistência; h) precauções 

de uso; e i) orientação quanto à obrigatoriedade da utilização de EPI; e V - data, 
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nome, CPF e assinatura do profissional que a emitiu, além do seu registro no órgão 

fiscalizador do exercício profissional (BRASIL, 2002). ART 

Em Santa Catarina cabe a CIDASC (Companhia Integrada de 

Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) a fiscalização dos Receituários 

Agronômicos que, segundo o Decreto Estadual 1331/17, regulamenta o envio dos 

receituários agronômicos para a CIDASC. Cada receituário deverá ser enviado até o 

primeiro dia útil de cada semana conforme está no artigo 32, parágrafo quinto: 

O profissional responsável pela emissão deverá enviar à CIDASC, até o 
primeiro dia útil de cada semana, por meio do sistema informatizado de 
controle de estoque, comercialização e uso de agrotóxicos, as informações 
constantes da receita agronômica, sendo estas de caráter sigiloso e de uso 
exclusivo da CIDASC (BRASIL, 2017).  

1.5 PERCEPÇÃO DE RISCO DE APLICAÇÃO 

A Portaria nº 3, de 16 de janeiro de 1992, da Secretaria Nacional de Vigilância 

Sanitária, do Ministério da Saúde, prevê em sua lei avaliações toxicológicas dos 

agrotóxicos para que estes possam ser registrados no Brasil. Um produto, para obter 

seu registro, não pode ser carcinogênico, teratogênico, mutagênico ou que exerça 

alterações sobre processos hormonais em humanos. Esta portaria, no item 1.3, 

define avaliação toxicológica como informações técnicas e científicas, fornecidas 

pela empresa registrante permitindo a avaliação toxicológica do agrotóxico, com a 

anotação do nível sem efeito toxicológico observado e o cálculo da dose ou ingestão 

diária aceitável (BRASIL, 1992).  

Neste contexto, no item 1.c da portaria acima citada define ingestão diária 

aceitável como “quantidade máxima que, ingerida diariamente durante toda a vida, 

parece não oferecer risco apreciável à saúde, à luz dos conhecimentos atuais, 

expressa em mg do agrotóxico por kg de peso corpóreo (mg/kg p.c.)” (BRASIL, 

1992). 

Percebe-se, então, que para o registro de agrotóxicos no Brasil uma série de 

regulamentações são impostas a empresas a fim de garantir que através da Boa 

Prática Agrícola, definida pela referida portaria, como aquela que utiliza o agrotóxico 

de maneira eficaz e correta, considerado os riscos toxicológicos envolvidos em sua 

aplicação, de modo que os resíduos sejam os menores possíveis e 

toxicologicamente aceitáveis, para este fim, deve-se respeitar o intervalo de 

segurança ou de carência, que é o intervalo de tempo entre a última aplicação do 

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2018/01/ART-5643068-6-Receituario.pdf
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agrotóxico e a colheita ou comercialização (BRASIL, 1992). 

 Também é importante salientar que o Ministério da Saúde estabelece que 

novos produtos ou formulações de agrotóxico somente serão registradas se 

apresentarem ação tóxica para o homem igual, ou menor, do que as já registradas 

para o mesmo fim, isto é, para as mesmas pragas, doenças ou ervas daninhas. 

Mesmo existindo regulamentações quanto à comercialização e manejo de 

agrotóxicos, muitos usuários não respeitam todas as regras impostas pela 

legislação, não tomando os devidos cuidados durante o manuseio (FERNANDES et 

al., 2012). Segundo a ANDEF (2001) uma maneira de evitar riscos de contaminação 

e intoxicação seria a leitura e entendimento das bulas e rótulos dos agrotóxicos, uma 

vez que trazem uma serie de informações orientando sobre o uso correto e seguro 

dos agrotóxicos.  

Domingues et al. (2004) evidencia que indivíduos responsáveis pela aplicação 

de agrotóxicos serão expostos, de alguma forma, a esses produtos, sendo o risco da 

exposição dependente de fatores como a toxicidade do produto, condições de 

exposição e níveis de exposição ocupacional. Para Murray e Taylor (2000) muitas 

são as medidas com o propósito de diminuir ou evitar casos de intoxicações pelo 

uso de agrotóxicos como: eliminar os produtos com maior toxicidade, substituir por 

produtos alternativos menos tóxicos e igualmente eficientes, utilizar equipamentos 

aperfeiçoados que permitam a redução nas aplicações, isolar a população do perigo, 

rotular adequadamente os produtos e treinar os aplicadores quanto ao uso seguro, 

promover uso de equipamento de proteção pessoal e implantar medidas 

administrativas de controle. 

Analisando o exposto, verifica-se que os agrotóxicos por serem substâncias 

químicas e, como qualquer outra substância química, tem a potencialidade de serem 

insalubres, cuidados devem ser adotados para seu uso, como, por exemplo o uso de 

EPI. Entretanto, Ávila et al. (2009) cita que o EPI, muitas vezes, não é utilizado por 

todos os agricultores e quando utilizado geralmente é feito de maneira incorreta. 

Portanto, o risco inerente ao uso de agrotóxicos é evidente e medidas mitigadoras 

devem ser adotadas para atenuar os diversos riscos.  

Segundo Wiedemann (1993) a capacidade que o indivíduo tem para 

processar, analisar e interpretar situações de riscos que o cercam é fundamental 

para tomar decisões frente a tais percepções de perigo. Assim, as percepções frente 

ao risco dos agrotóxicos podem variar de individuo para individuo, conforme as suas 
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atitudes e práticas.  Porém, os sintomas típicos de intoxicações, quando da 

exposição, geralmente são náuseas, tontura, fraqueza, dor de cabeça, falta de ar, 

irritação na garganta, visão turva entre outros e fatores psicológicos como 

irritabilidade, depressão e ansiedade. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2009) alerta que a 

população brasileira, em geral, está exposta a agrotóxicos e revela que, no último 

relatório complementar referente ao ano de 2012, publicado em 2014, analisou 

1.397 amostras de alimentos no mercado varejista brasileiro (supermercados e 

sacolões), sendo 25% (347) consideradas insatisfatórias por apresentarem resíduos 

de produtos não autorizados ou autorizados, mas em concentrações acima do Limite 

Máximo Permitido (LMR). Diante destes fatos, cabe a todos os atores envolvidos no 

processo de produção agrícola, desenvolver novas tecnologias e concepções para o 

agronegócio brasileiro com o intuito de desenvolver uma agricultura sustentável, 

com respeito às leis, à humanidade e o meio ambiente. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1. LOCAL DO ESTUDO 

A pesquisa foi realizada na zona rural do Município de Porto União - SC. 

Segundo dados obtidos na Prefeitura do município, no ano de 1842, ocorreu a 

descoberta do Vau do Iguaçu, lugar com baixa profundidade do Rio Iguaçu, o qual 

permite a travessia de gado, então, nessa época, surgiu o primeiro povoado. O 

povoado se desenvolve e no ano de 1855 tem seu nome mudado para Porto União 

da Vitória. Em 1912, com a Guerra do Contestado, que se prolonga até 1916, ocorre 

a separação das cidades e, em 5 de setembro de 1917, é criado o município de 

Porto União, localizado no Estado de Santa Catarina. A partir daí, passa a conviver, 

em todos os aspectos com a parte da cidade que ficou do lado paranaense, a qual 

passa a se chamar União da Vitória no Estado do Paraná (PORTO UNIÃO, 2014).  

Porto União localiza-se na região do Planalto Norte Catarinense, limitando-se 

ao norte com União da Vitória (PR) e Paula Freitas (PR), ao sul com Matos Costa 

(SC) e Timbó Grande (SC), a leste com Irineópolis (SC) e a oeste com os municípios 

de Porto Vitória (PR) e General Carneiro (PR). Porto União possui 35.250 habitantes 

(IBGE, 2018) em uma área de 845,8 km². O relevo é constituído de planícies, 

montanhas, vales, grandes várzeas nas bacias dos Rios Iguaçu e Jangada, na divisa 

com o estado do Paraná e do Rio Timbó. O clima se classifica como mesotérmico 

úmido, com temperaturas médias de 17ºC e uma precipitação anual de 1.400 

milímetros. O município é banhado pelos Rios Iguaçu e seus afluentes Jangada, 

Timbó, Pintado, dos Pardos, Bonito e Tamanduá. Possui PIB per capita R$ 

17.507,81 (IBGE, 2016) e o índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é 

de 0,786. 

Segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2017) o município conta com 1.354 

estabelecimentos agropecuários, sendo 623 em forma de condomínio, consórcio ou 

união de pessoas, 702 produtor individual, 24 sociedade anônima ou por cotas de 

responsabilidade limitada e 5 outras condições, a área total ocupada por estes 

estabelecimentos é de 61.694,521 ha, sendo que 31,5% dos estabelecimentos 

dedicam-se a exploração de culturas temporárias, ou seja, uma área de 19.433,7 ha 

é destinada ao cultivo de culturas temporárias, sendo as principais culturas, soja 

com área de 5.847 há (30%), milho com área de 3.014 há (15,9%) e fumo com 57 há 

(0,3%). Aponta ainda o censo que 84,7 % dos estabelecimentos são administrados 
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por homens. Com relação ao grau de instrução 9,9% apresentam Ensino Superior 

completo, são predominantes da raça ou cor branca perfazendo 91,5%. A maioria 

dos estabelecimentos agropecuários, 63,36%, declararam não receber assistência 

técnica e 52,5 % declararam utilizar agrotóxicos para a condução das culturas. As 

agroindústrias de Porto União significam hoje 25% da economia do município. 

Segundo dados da prefeitura de Porto União (PORTO UNIÃO, 2014) o município 

conta com 26 agroindústrias, envolvendo mais de 250 famílias, sendo quatro 

produtoras de embutidos e se destaca uma indústria na produção de equipamentos 

agrícolas.  

2.2 TIPO DE PESQUISA   

De acordo com Gil (2008, p. 8) “a ciência tem como objetivo fundamental 

chegar à veracidade dos fatos”. Por este motivo, o trabalho busca por meio da 

metodologia cientifica descobrir a realidade dos fatos, pois segundo Marconi e 

Lakatos (2006, p. 47) “a especificação da pesquisa é a que abrange maior número 

de itens, pois responde, a um só tempo, às questões Como? Com quê? Onde? 

Quanto? Quando?”. 

A classificação da pesquisa se dá a partir de uma pesquisa aplicada, onde a 

mesma, segundo Souza e Ilkiu (2017, p. 63), consiste no objetivo de “gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. 

Envolve verdades e interesses locais.” 

Assim, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos 

e soluções específicas de problemas locais. Sobre a abordagem do problema, a 

pesquisa tem caráter quantitativo, pois, no que aponta Souza e Ilkiu (2017, p. 63): 

Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 
números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los. Requer o 
uso de recursos e técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, 
mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão 
etc.) 

Do ponto de vista dos objetivos propostos, se caracteriza por ser uma 

pesquisa exploratória, onde Souza e Ilkiu (2017, p. 63) relatam: 

Visa proporcionar maior familiaridade com o problema, visando torná-lo 
explícito, ou a construir hipóteses. Envolvem levantamento bibliográfico; 
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, 
em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso.  
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Ainda, segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória tem como foco o 

desenvolvimento esclarecimento e modificação de ideias e conceitos, procurando 

formular problemas ou hipótese para estudos posteriores. 

Para operacionalizar o proposto, será realizado um levantamento de campo 

(survey) pois, segundo Gil (2008, p. 55):  

As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se 
à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 
problema estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as 
conclusões correspondentes dos dados coletados. Na maioria dos 
levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da população 
estudada. Antes seleciona-se, mediante procedimentos estatísticos, uma 
amostra significativa de todo o universo, que é tomada como objeto de 
investigação. As conclusões obtidas a partir desta amostra são projetadas 
para a totalidade do universo. 

Portanto, a metodologia empregada consiste em uma pesquisa aplicada, 

quantitativa, descritiva e exploratória, estudo de caso do tipo survey. 

2.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Segundo dados preliminares do Censo Agropecuário (IBGE, 2017) o 

município possui uma área total das propriedades rurais de 6.694,52 ha., perfazendo 

um total de 1.354 estabelecimentos agropecuários, sendo que 712 estabelecimentos 

declararam utilizar agrotóxico para a condução de culturas. O número de 

estabelecimentos agropecuários que cultivam soja é de 254, produzindo um total de 

22.219,36 toneladas, em uma área de 5.847,12 ha., com uma média de 

produtividade de 3.800 Kg/ha. Ainda, neste Censo Agropecuário (IBGE, 2017), dos 

1.354 estabelecimentos agropecuários, 858 estabelecimentos declararam não 

receber assistência técnica. 

Devido ao grande número de produtores na região optou-se por realizar uma 

amostragem por conveniência pois segundo Vieira (2011, p. 9): 

A amostra não-probabilística ou de conveniência é constituída por n 
unidades reunidas em uma amostra simplesmente porque o pesquisador 
tem fácil acesso a essas unidades. Assim, o professor que toma os alunos 
de sua classe como amostra de toda a escola está usando uma amostra de 
conveniência. 

Trata-se de uma amostragem por conveniência no Município de Porto União -

SC, a qual possibilita uma amostragem com diferentes classes, gêneros e idades, a 

partir da rede de contatos do pesquisador.  
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Assim, foram entrevistados 65 produtores, sendo 91% do sexo masculino e 

9% do sexo feminino, sendo o tamanho médio da propriedade rural situada entre 20 

e 40 ha., totalizando 35,4% das propriedades. 

No gráfico 1 estão os resultados sobre as dimensões das propriedades 

agrícolas.  

Gráfico 1 – Tamanho das propriedades em ha (n=65) 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Constata-se que o tamanho médio das propriedades se situa entre 20 a 40 

hectares, totalizando 35,4% das propriedades, enquadrando-se, portanto, segundo a 

classificação do INCRA (2020) como pequenas propriedades, pois o módulo fiscal 

do município equivale a 16 hectares, uma vez que até 4 módulos fiscais caracteriza 

como pequena propriedade. 

A idade média dos entrevistados foi de 42,3 anos, com relação a posse da 

propriedade 95% dos entrevistados eram proprietários rurais, possuindo nível de 

escolaridade com ensino fundamental concluído ou não de 25% dos entrevistados e 

38% com ensino médio concluído ou não, apenas 3% dos respondentes não são 

alfabetizados e apenas 5 % possuem curso superior completo. 

Na gráfico 2 estão os resultados sobre a escolaridade respondentes.  
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Gráfico 2 – Nível de Escolaridade (n=65) 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A atividade principal é a de cultivo de grãos (milho, soja e trigo) perfazendo 

um total de 78,4%, exercendo a atividade agrícola principal com média 18,8 anos, 

tendo como maior desafio na aplicação de defensivos agrícolas o controle de 

doenças perfazendo um total de  50,76% dos entrevistados, com relação ao número 

médio de aplicação por safra dos entrevistados esta situa-se em 5,7 aplicações, 

sendo que apenas um entrevistado, ou seja 1,5% relata não ter nenhum tipo de 

assistência técnica e apenas 12,3% trabalham com aplicação de agrotóxicos há 

menos de 5 anos 

2.4 COLETA DE DADOS 

A Coleta de dados e informações ocorreu por meio do instrumento 

questionário (Apêndice A). Após a impressão os questionários, foram aplicados aos 

respondentes nos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020.   

A pesquisa contou, além do pesquisador responsável e orientadora, com o 

auxílio de 4 acadêmicos do Curso de Agronomia das Faculdades Integradas do Vale 

do Iguaçu – Uniguaçu situada no município de União da Vitória – PR. Para este fim 

os acadêmicos receberam treinamento para a aplicação do questionário, estando 

preparados para explicar ao participante da pesquisa a importância de responder 

corretamente o questionário, esclarecendo possíveis dúvidas e deixá-los em 

situação confortável com possibilidade de interromper sua participação a qualquer 
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momento, caso julgue necessário. 

As perguntas dos questionários visaram responder as seguintes propostas 

dos objetivos apresentados no quadro 5. 

Quadro 5– Resumo dos métodos utilizados para atender os objetivos específicos 

Objetivos Perguntas do questionário voltadas 

para atingir os objetivos 

a) Identificar a metodologia utilizada para 

aplicação de agrotóxicos 

6.5 

b) Avaliar o uso de equipamentos de proteção 

individual 

6.4; 6.3 

c) Identificar falhas no processo de aplicação 

que pode resultar em contaminação ambiental, em 

alimentos ou intoxicação. 

6.2; 6.3; 6,4 e 6.5 

d) Identificar as percepções de intoxicações pela 

aplicação de agrotóxicos. 

7 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Os dados foram organizados em tabelas e gráficos através do Microsoft 

Excel.   

Após organizados, os dados foram interpretados conforme os métodos da 

pesquisa quantitativa. Para entender se havia algum grau de relacionamento entre 

as variáveis estudadas, realizou-se análises de correlações estatísticas.  Uma vez 

que não foi encontra correlação entre os dados, utilizou-se apenas de estatística 

descritiva para proceder a análise. Assim, a análise das respostas das questões 

fechadas foi realizada por meio da distribuição de frequência e percentual por nível 

de intensidade da escala. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados permitiram entender algumas práticas gerais realizadas nas 

propriedades. Observou-se que 46,15% dos respondentes coletavam água em rios 

ou córregos, agravando assim o risco de contaminação das águas.  

Sobre os equipamentos utilizados para aplicações, o mais utilizado era o 

pulverizador tratorizado de barras, perfazendo uma porcentagem de 98,5% dos 

respondentes que utilizavam a ponta hidráulica do tipo leque e cônica, sendo a 

prevalência do leque de 97%.  

Quanto aos horários de aplicações, os aplicadores, na sua grande maioria 

(95,4%), disseram que evitavam aplicações entre as 10 horas e 15 horas, onde, 

geralmente, nesses horários, ocorrem as piores condições de aplicações, com 

aumento de deriva, tanto de vento como de vapor, consequentemente, maior 

probabilidade de contaminação ambiental e intoxicações. Ou seja, aplicam em 

horários que sejam recomendados, como manhã, final da tarde ou noite. Em um 

estudo conduzido por Monquero, Inácio e Silva (2009) constatou que a pulverização 

era feita em 88,9% das propriedades com pulverizadores tratorizados de barras e o 

restante dos produtores utilizam pulverizador costal, salientando que o fato de 

utilizar pulverizador costal aumenta, consideravelmente, a chance de intoxicação 

pois o aplicador está mais próximo do produto, ou seja, das gotas que contém o 

agrotóxico e neste tipo de aplicação o uso do EPI completo não deve ser 

negligenciado. 

No presente estudo, com relação ao tempo exercendo a atividade principal 

executando aplicações de agrotóxicos, foi de 18,8 anos, sendo a prevalência de 

91% de homens. Os  resultados acima são encontrados em um estudo realizado por 

Faria (2004) onde relata que, em média, 75,0% dos trabalhadores rurais trabalham 

regularmente com agrotóxicos e que nestas propriedades de uso intensivo o tempo 

médio individual de exposição química foi de 16 anos e a prevalência de exposição 

agroquímica foi maior entre os homens (86,0%) do que entre as mulheres. 

Na gráfico 3 estão os resultados sobre as percepções de risco sobre o uso de 

agrotóxicos.  

 

 

 



45 

Gráfico 3 – Percepção de risco à saúde e ao meio ambiente pelos aplicadores de agrotóxicos (n=65) 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Conforme os dados encontrados, observa-se que a maioria dos aplicadores 

se preocupa com os agrotóxicos e que a saúde deles e de outros eram afetadas 

pela exposição aos agrotóxicos (90,8% e 96,9%, respectivamente), destaca-se que 

para 29,2% dos respondentes os agrotóxicos eram pouco preocupantes em relação 

a interferência no meio ambiente.  Cremonese et al. (2012) citam que a exposição 

humana a determinados grupos de agrotóxicos tem sido associada com eventos 

adversos na gravidez, sendo fator de risco a prematuridade, baixo peso ao nascer, 

peso reduzido para a idade gestacional, retardo do crescimento intrauterino, entre 

outros, assim é importante salientar que neste trabalho 12,5% dos respondentes 

disseram não se preocupar com a saúde da gestante 

No gráfico 4 estão os resultados sobre cuidados realizados durante a 

aplicação do agrotóxico. 
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Gráfico 4 – Cuidados realizados durante a aplicação de agrotóxicos (n=65) 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Observa-se que a maioria dos respondentes demonstram ter cuidados 

durante a aplicação de agrotóxicos a fim de evitar efeitos prejudiciais a saúde, bem 

como, têm cuidados específicos com relação ao uso das roupas que os protegem, 

ou seja, o EPI, da mesma maneira tem cuidados sobre a limpeza e guarda do 

mesmo, observa-se um número de 10,8% dos respondentes com cuidado moderado 

sobre a lavagem das mãos logo após o manuseio dos agrotóxicos. 

A comunidade científica tem detectado a presença de agrotóxicos diversos 

em amostras de sangue humano, de urina e de leite materno, sendo que tais 

eventos podem acarretar danos à saúde do trabalhador, principalmente, se não 
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ocorrer uso de EPI (BELO et al., 2012). Segundo o Governo do Paraná (PARANÁ, 

2018), higienizar bem as mãos com água e sabão antes de comer ou beber, lavar a 

roupa do trabalho separadamente das demais e, de preferência, no próprio local de 

trabalho evitando uma fonte de contaminação para a família, e banho após a jornada 

de trabalho são atitudes que diminuem as intoxicações. 

No gráfico 5 estão os resultados sobre conhecimento sobre práticas 

adequadas e atitudes realizadas durante a aplicação dos agrotóxicos. 

Gráfico 5 – Conhecimento e realização de práticas adequadas à aplicação de agrotóxico (n=65) 

 

Fonte: O Autor (2020).      

     

Conforme os dados encontrados, observa-se que 29,2% dos respondentes 

não conhecem o significado de Intervalo de Segurança, um número relativamente 

alto, pois se este conceito não é conhecido na prática pode ocorrer colheita 

antecipada, assim deixando resíduos de agrotóxicos em alimentos.  

 Com relação ao conhecimento do intervalo de reentrada percebe-se que 
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33,8% desconhecem o seu significado, desta forma, podendo ocorrer o contato 

direto do agrotóxico com o aplicador e/ou pessoas que possam entrar na área logo 

após a aplicação, aumentando assim o risco de contaminação, consequentemente, 

o de intoxicação. Também se observa que um número expressivo dos respondentes 

já realizou algum tipo de treinamento sobre tecnologia de aplicação, bem como, o 

uso do EPI e que a maioria dos respondentes possui local próprio de 

armazenamento dos agrotóxicos, desta forma, atendendo a legislação bem como 

evitando possíveis danos ambientais.  

Com relação ao uso de equipamento de proteção individual, conclui-se que 

por falta de atenção os aplicadores não utilizam o EPI de forma completa, uma vez 

que 53,8% já fizeram curso de treinamento de uso do EPI e 60,3 % declararam que 

sempre, ou na maioria das vezes, utilizam parcialmente o EPI. Da mesma maneira 

não se pode afirmar que a falta de uso do EPI completo se deve ao 

desconhecimento, pois apenas 3% não são alfabetizados. Conclui-se que a falta do 

uso completo do EPI coloca em risco a saúde do aplicador, uma vez que o nível de 

exposição à agrotóxicos aumenta, podendo levar a um quadro clinico de intoxicação. 

 Sobre a lavagem do EPI 12,3% dos respondentes afirmaram realizar a 

lavagem deste junto com roupas e/ou outros utensílios domésticos, este número se 

torna relativamente preocupante, pois resíduos que podem estar no EPI, 

eventualmente, podem contaminar as roupas de uso diário bem como utensílios 

domésticos. Relatam, 13,8% dos respondentes, já ter ocorrido algum tipo de 

acidente com agrotóxico.  

 Nesse sentido, Domingues et al. (2004) relataram que as doenças 

ocupacionais e intoxicações acidentais ocorrem com frequência frente à dificuldade 

na utilização de equipamentos de segurança e, também, o problema da dificuldade 

da maioria dos trabalhadores rurais em compreenderem as instruções quanto ao uso 

seguro dos agrotóxicos, devido à baixa escolaridade. Em seu estudo, Monquero, 

Inácio e Silva (2009), observou-se que 18,5% dos entrevistados entram na lavoura 

logo após a pulverização, 51,8% aguardam um dia e que 70% do armazenamento 

de agrotóxicos é realizado em local exclusivo para esta finalidade.  

No gráfico 6 estão os resultados sobre as frequências de realização das 

práticas de risco durante aplicação de agrotóxicos (n=65). 
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Gráfico 6 – Frequências da realização das práticas de risco durante aplicação de agrotóxicos (n=65) 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Conforme os dados acima, observa-se que a maioria dos aplicadores adotam 

medidas de precaução para evitar intoxicações, danos ambientais e de resíduos em 

alimentos. Porém, uma parcela dos respondentes, 13,8%, relataram que, às vezes, 

não fazem a devolução das embalagens. Cabe salientar que, segundo o Decreto 

4.074 de 4 de janeiro de 2002, cuja redação trata da  Destinação Final de Sobras e 
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de Embalagens, em seu artigo 53, cita que os usuários de agrotóxicos e afins devem 

efetuar a devolução das embalagens vazias, e respectivas tampas, aos 

estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, observadas as instruções 

constantes dos rótulos e das bulas, no prazo de até um ano, contado da data de sua 

compra (BRASIL, 2002).  

Outra prática refere-se às respostas de 18,5% dos participantes que 

afirmaram sempre, ou na maioria das vezes, desentupiram bicos com a boca, atitude 

esta muito perigosa, pois pode levar aos processos de intoxicações por ingestão. 

Em relação A percepção da intoxicação, 29,2% dos participantes disseram 

que raramente, ou nunca, procuraram auxílio médico, uma vez que sempre, ou na 

maioria das vezes, 15,4% relataram apresentar algum sintoma.  

Outra prática encontrada nos resultados referiu-se ao fato de que 26,6% dos 

respondentes declaram que raramente, ou nunca, utilizavam equipamento de 

proteção individual completo e que 24,6% dos respondentes raramente leem o 

receituário agronômico. É importante ressaltar que o receituário traz informações 

importantes para prevenção das intoxicações, trata sobre a devolução de 

embalagens e cuidados para com o meio ambiente.  

Monquero, Inácio e Silva (2009) em relação à bula do produto, observaram 

que 71,7% dos entrevistados fazem a sua leitura antes da aplicação, 28,3% dos 

entrevistados encontram dificuldade no seu entendimento devido aos termos 

complexos e a letra muita pequena e que 63% dos entrevistados utilizam EPI 

completo no preparo da calda e aplicação do produto. Em outro trabalho realizado 

por Simoneti et al. (2013) 60% dos respondentes afirmaram que as vezes leem a 

bula e o receituário agronômico e que somente 5% leem sempre a bula e o 

receituário agronômico. Importante salientar que tanto o receituário agronômico e 

abula trazem informações importantes e completas em relação a proteção ao meio 

ambiente, saúde e cuidados gerais para a prevenção de intoxicações e resíduos de 

alimentos. 

Constatou-se na pesquisa que 26,6% dos respondentes raramente, ou nunca, 

utilizam equipamento de proteção completo, podendo este fato aumentar o nível de 

exposição durante o trabalho. Segundo Belchior et al (2017) os equipamentos de 

proteção individual (EPI), embora de uso obrigatório, são dispensados ou 

desconhecidos por muitos trabalhadores que efetuam a aplicação de agrotóxicos 

nas lavouras, de forma manual ou mecanizada. Também, em um estudo realizado 
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por Vasconcelos et al. (2014) 21,43% dos agricultores não utilizavam o EPI e estes 

foram intoxicados ao menos uma vez, sendo que 24,11% foram treinados para uso 

do EPI ao manipular agrotóxicos. Em outro estudo Faria (2004) relata que mais de 

35,0% dos trabalhadores admitiram nunca usar luvas, máscaras ou roupas de 

proteção. 

No gráfico 7 estão os resultados sobre as percepções sobre os sintomas de 

intoxicações.  

Gráfico 7 – Percepções sobre os sintomas de intoxicações (n=65) 

 

Fonte: O Autor 

 

Destaca-se atenção para os sintomas de dor de cabeça, sendo que 44,6%, 

dos respondentes relatam este sintoma, seguido de tontura com 32,3%. Esses 

resultados foram semelhantes daqueles encontrados por Savi et al. (2010) que 

investigaram sobre os sintomas de acordo com o uso de agrotóxicos, apareceu a 

cefaleia (dor de cabeça) em primeiro lugar acometendo 40,7% do total dos 

produtores. Ainda, nesta pesquisa, Savi et al. (2010), constataram que 23,7% dos 

produtores queixaram-se de náuseas, 16,9% de vertigem, 15,3% de irritação da 

pele, 13,6% de secura na garganta, 10,2% de nervosismo, 10,2% de sonolência, 

8,5% de perda de apetite, 8,5% de vômitos, 6,8% de diarreia, 5,2% de tremores, 
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5,1% de diminuição da visão e 6,8% de outros sintomas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, o uso de agrotóxicos torna-se cada vez mais indispensável para 

a condução das culturas agrícolas e fica evidente que a adoção deste manejo 

impulsiona a produção agrícola para obtenção de altos rendimentos. Cabe 

evidenciar que o uso indiscriminado e irresponsável de agrotóxicos pode acarretar 

vários problemas ao ambiente e ao aplicador, afetando sua saúde e deixando 

resíduos em alimentos e que a falta de conhecimento no manuseio de agrotóxicos 

torna-se um problema.  

A cultura da soja no município de Porto União - SC corresponde a uma 

importante atividade para os agricultores, pois o mercado continua em expansão, 

devido a demanda e, principalmente, por se tratar de uma commoditie agrícola com 

alta liquidez e existirem várias empresas compradoras de soja na região. A temática 

da pesquisa pode ser pensada como preventiva de doenças laborais, uma vez que, 

identificando os erros cometidos na aplicação de agrotóxicos, técnicas seguras de 

aplicação de agrotóxico devem ser adotadas. As intoxicações agudas e crônicas 

causadas por agrotóxicos podem ocorrer com frequência durante a aplicação se as 

precauções devidas não forem observadas. 

Assim, esta dissertação teve por objetivo geral estudar as atitudes e práticas 

no uso de agrotóxicos e a percepção de riscos por aplicadores do município de 

Porto União - SC, constatando que muitos dos conceitos e regras básicas de 

segurança durante a aplicação não eram consideradas por todos os agricultores. Os 

resultados obtidos apontam para a importância das estratégias de avaliação e 

gerenciamento de riscos na tecnologia de aplicação de agrotóxicos.  

Por meio dos objetivos específicos da pesquisa, identificou-se: a metodologia 

utilizada para aplicação de agrotóxicos, o uso de equipamentos de proteção 

individual, falhas no processo de aplicação que pode resultar em contaminação 

ambiental, em alimentos ou intoxicação e percepções sobre riscos de intoxicações 

na aplicação de agrotóxicos. 

Com relação a metodologia utilizada para aplicação de agrotóxicos, a maioria 

dos aplicadores utilizam pulverizadores tratorizados de barras, que quando 

comparados a pulverizadores costais ficam mais próximos do processo de 

pulverização, ou seja, formação das gotas, aumentando o risco de intoxicações, os 
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tipos de pontas hidráulicas utilizadas eram as modelos de leques e as cônicas que 

são as recomendadas para estes tipos de equipamentos de aplicação terrestre.  

Com relação ao uso de equipamento de proteção individual, conclui-se que o 

aplicador, mesmo sabendo dos riscos envolvidos na aplicação, despreza o uso 

completo dos EPI’s, mesmo considerando que 97% dos respondentes são 

alfabetizados e 53,8% dos respondentes já realizaram cursos de treinamentos para 

uso destes equipamentos de proteção. 

Com relação a falhas no processo de aplicação que pode resultar em 

contaminação ambiental, em alimentos ou intoxicação, 29,2% dos respondentes 

desconhecem o significado de intervalo de segurança, podendo acarretar limites 

extrapolados de resíduos em alimentos quando uma colheita for antecipada. 

Com relação a percepções sobre riscos de intoxicações na aplicação de 

agrotóxicos, conclui-se que o sintoma principal foi a dor de cabeça, porém, não se 

pode concluir que as pessoas que são mais cuidadosas e possuem maior percepção 

sobre o risco são as que menos apresentam sintomas.  

No trabalho, não foram coletadas amostras de alimentos para quantificar se 

os níveis de resíduos estão acima dos permitidos, assim como não houve análise 

quantitativa de água e do solo para identificação e quantificação dos resíduos, bem 

como amostras biológicas dos participantes, sendo estas limitações para o 

aprofundamento das discussões dos resultados encontrados da pesquisa. O fato de 

respondentes relatarem que raramente, ou nunca, leem a bula e o receituário 

agronômico é preocupante, uma vez que informações importantes sobre cuidados 

durante a aplicação sobre meio ambiente, saúde e contaminação ambiental são 

detalhadamente explicadas. Este fato não pode ser explicado pela falta de 

escolaridade, uma vez que respondentes tinham alfabetização.  

Percebeu-se que uma parcela dos aplicadores mesmo já tendo realizado 

cursos e treinamentos específicos sobre tecnologia de aplicação, 18,5% dos 

respondentes sempre, ou na maioria das vezes, já desentupiram o bico com a boca, 

aumentando, consideravelmente, o risco de intoxicação via oral. 

 Com este trabalho, por meio das percepções dos participantes, conclui-se 

que algumas práticas inadequadas eram realizadas durante a aplicação de 

agrotóxicos, que tanto por desconhecimento ou falta de atenção, podem levar a 

situações de risco ao próprio aplicador, ao ambiente, bem como, ocasionar resíduos 

dos produtos na soja produzida. A execução do trabalho na atividade agrícola, 
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principalmente na atividade de pulverização, requer cuidados em vários aspectos, 

quer no âmbito das relações entre saúde, trabalho, resíduos em alimentos e no meio 

ambiente, portanto, trata-se de uma tarefa complexa e sistemática, a fim de evitar 

contaminações. Assim, mais orientações e esclarecimentos devem ser prestados 

aos agricultores, principalmente, orientando-os sobre a importância da leitura da 

bula e receituário agronômico, os quais trazem informações importantes de cuidados 

durante a aplicação.  

Este trabalho merece atenção especial, principalmente, para as Secretarias 

Municipais de Saúde e Agricultura para programas de orientação sobre a utilização 

de agrotóxicos com respeito a tecnologia de aplicação, cuidado com meio ambiente 

e saúde. Sugere-se estudos mais detalhados na região para o aprofundamento do 

tema. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA FINS DE TRABALHO CIENTÍFICO 

 
Questionário aplicado pelo mestrando Zeno Jair Caesar Junior, para fins de levantamento de dados 
para pesquisa científica para realização do trabalho de Dissertação de Mestrado da UNIARP. Os 
objetivos da pesquisa são: Identificar a metodologia utilizada para aplicação de agrotóxicos; avaliar o 
uso de equipamentos de proteção individual; identificar falhas no processo de aplicação que pode 
resultar em contaminação ambiental, em alimentos ou intoxicação e identificar as percepções de 
intoxicações pela aplicação de agrotóxicos. Todos os dados aqui contidos, possuem sigilo absoluto e 
apenas serão divulgados os resultados na forma de resumos por tabelas, quadros e gráficos, não 
sendo possível a identificação de qualquer pessoa que o responda. Você pode interromper sua 
participação em qualquer momento da pesquisa, porém sua participação é fundamental para o 
desenvolvimento e conclusão da mesma. 
 
Nome: ________________________________________ (opcional) 
e-mail: ________________________________________ (opcional) 
 
Os itens acima, são opcionais para fins de devolutivas de resultados da pesquisa, caso seja interesse 
do entrevistado. 
 
Gostaria de receber por e-mail o resumo da pesquisa (  ) SIM (  ) NÃO 
 
1. Dados pessoais (Gênero e Idade) 
 
Gênero: (   ) Feminino (   ) Masculino (   ) Não quero informar/outros 
 
Idade (em anos): ________________________ 
 
2. Situação da propriedade 
(   ) Proprietário Rural      (    ) Arrendatário    (   ) Colaborador (Empregado)   (   ) Outro 
 
3.Qual o grau de instrução do principal gestor da propriedade? (Pai, mãe ou irmão(a)). 
(__) Não alfabetizado   (__) Apenas alfabetizado 
(__) Ensino Fundamental (até a 4ª série – concluído ou não) 
(__) Ensino Fundamental (até 8ª série – concluído ou não) 
(__) Ensino Médio (até o 3º ano – Concluído ou não) 
(__) Superior Incompleto       
(__) Superior Completo                          (__) Pós-graduação 
 
4. Dados da Propriedade 
 
Qual é a área total de sua propriedade (hectares)? _____________________________________ 
 
Com relação  a posse da Propriedade Rural, ela é? 
(__) Somente própria   (__) Somente arrendada  (__) Própria e arrendada, sendo até 
50% própria  
(__) Própria e arrendada, sendo mais de 50% arrendada 
 
Qual(is) é(são) a(as) atividade(s) de sua propriedade? 
Marque todas as alternativas necessárias 
(   ) Suinocultura  (   )Avicultura  (   ) Gado de leite  (   ) Cultivo de grãos (milho, soja, trigo...) (   ) Gado 
de corte 
(   ) Reflorestamento (eucaliptos, pinus e outros)        (   ) Fruticultura (maçã, pêssego, ameixa, uva...) 
(   ) Tomate  (   ) Cebola     (   ) Outros            (   ) Alho 
 
Qual é a principal atividade de sua propriedade? 
Marque todas as alternativas necessárias 
(   ) Suinocultura   (   )Avicultura  (   ) Gado de leite  (   ) Cultivo de grãos (milho, soja, trigo...) (   ) 
Gado de corte  
(   ) Reflorestamento (eucaliptos, pinus e outros) (   ) Tomate (   ) Cebola (   ) Alho  (   ) Fruticultura 
(maçã, pêssego, ameixa, uva...)    (   ) Outros… 
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Qual é a área de sua propriedade (hectares) destinada a produção de soja? 
_________________ 
 
Quantos anos na principal atividade: 
___________________________________________________ 
 
Número médio de aplicações fitossanitárias realizado na última safra (fungicidas, herbicidas, 
inseticidas) _______________________________________________________________ 
 
 Qual o maior desafio fitossanitário verificado nas últimas safras? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Qual o tipo de assistência técnica a propriedade possui? 
 
(   ) A propriedade não possui assistência técnica.    (   ) Empresa contratada especialmente para 
assistência técnica.     (   ) Recebe assistência técnica de empresas que vendem insumos.   
(   ) Assistência técnica própria (familiar ou dentro da propriedade). 
  
5.PLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS 
 
Quantos anos trabalha com pulverização 
(   ) Menos de 1 ano  (   ) De 1 a 3 anos  (   ) De 3 a 5 anos     (   ) mais de 5 anos  
 
Percepção de risco  

 Extremamente 
preocupante 

Preocupante Pouco 
preocupante 

Não o 
suficiente 
para se 

preocupar 

Nada 

Você acredita que sua 
saúde é prejudicada pelos 
agrotóxicos? 

     

Você acredita que a saúde 
de outros trabalhadores 
rurais/aplicadores é 
prejudicada pelos 
agrotóxicos? 

     

Você acredita que a saúde 
de filhos de outros 
trabalhadores 
rurais/aplicadores é 
prejudicada por 
agrotóxicos? 

     

Você acredita que a saúde 
de filhos ainda em 
gestação (fetos) é 
prejudicada por 
agrotóxicos? 

     

Você acredita que os 
agrotóxicos interferem no 
meio-ambiente? 

     

 

 Muito cuidado Cuidado Cuidado 
moderado 

Pouco 
cuidado 

Nenhum 
cuidado 

Quanto de cuidados você 
acredita ter para evitar 
possíveis efeitos 
prejudiciais à saúde pelo 
uso de agrotóxicos? 
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Quanto de cuidados você 
acredita ter com o uso de 
roupas que te protegem 
durante a aplicação de 
agrotóxicos? 

     

Quanto de cuidados você 
acredita ter sobre lavar as 
mãos no campo durante o 
trabalho? 

     

Quanto de cuidados você 
acredita ter sobre lavar as 
roupas depois de utilizá-las 
em aplicações de 
agrotóxicos? 

     

 
6. ATITUDES E PRÁTICAS 
 
Sobre o conhecimento dos procedimentos descritos abaixo: 

Procedimento SIM NÃO 

Sabe o Significado do Intervalo de Segurança?   

Sabe o Significado do Intervalo de Reentrada?   

Já realizou algum treinamento sobre tecnologia de aplicação?   

Já realizou algum treinamento sobre uso de EPI?   

Possui local próprio para o armazenamento de agrotóxicos?   

A lavagem do EPI é no mesmo local que se lava a roupas e/ou utensílios 
domésticos? 

  

Já ocorreu algum tipo de acidente com agrotóxico: Vazamento, contaminação de 
águas? 

  

 
Sobre a frequência de acontecimentos dos itens abaixo, marque um X na qual representa cada 
um 

 

 

Sempre 

Na 
Maioria 

das 
Vezes 

Às 
vezes 

Raramente Nunca 

Reutiliza a Embalagem?      

Faz Devolução da embalagem?      

Lê o Receituário Agronômico?      

Lê a Bula?       

Conhece alguma campanha que incentive o 
uso do EPI? 

     

Após o uso lava o EPI?      

Logo após a aplicação toma banho?      

Se alimenta, ingere líquido ou fuma durante a 
aplicação e/ou preparo da calda? 

     

Utiliza a dose recomendada da bula?      

Estoca produtos próximo a moradia?      

No preparo da calda tem a presença de 
animais nas proximidades? 

     

No preparo da calda tem a presença de 
crianças nas proximidades? 

     

Faz mistura de tanque?      

Durante a aplicação ocorre a permanência de 
outras pessoas na área? 

     

Observa-se as condições climáticas durante a 
aplicação? 

     

Já desentupiu o bico com a boca?      

Quando percebe algum sintoma de intoxicação      
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procura o médico? 

Após a aplicação percebe algum sintoma?      

Respeita o Intervalo de Segurança?      

Respeita o intervalo de reentrada?      

Utiliza EPI Completo?      

Utiliza EPI Parcialmente?      

 
7.TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO 
Qual a Velocidade de Trabalho: ________________________________________ 
 Principais Produtos Utilizados:  _______________________________________ 

 

Como se dá a coleta d’agua para a 
pulverização: 

Rios/Córregos Açude/Repr
esa 

Poço 
Artesiano 

Valas/Valeta
s 

Outro
s 

     

Possui Assistência Técnica 

Sim 
 

Não 
 

  

Qual tipo de ponta utiliza 

Leque  
 

Cônico 
 

  

 

Quais os horários da aplicação 
(frequentes) 

Manhã (até 10 
horas) 

Meio dia (10 
as 15 Horas 

Tarde (15 as 
20 Horas) 

Noite (depois das 20 
horas) 

    

Qual o tipo de Equipamento 
utilizado para a pulverização 

Costal 
Pulverizador 
tratorizado de 

barras 
Autopropelido 

Outros 
 

    

 
8. PERCEPÇÃO SOBRE SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO 
Quais desses sintomas já sentiu durante o manuseio de agrotóxicos 
Físicos:  
(  ) Náusea  (  ) Vômito     (  ) Dor de cabeça   (  ) Tontura    
 (  ) Visão turva     (  ) Irritação ocular   (  ) Irritação dérmica               (  ) Fraqueza  
    
(  ) Sonolência  (  ) Irritação nas vias áreas superiores(garganta)             (  ) Dif iculdade ao respirar (falta 
de ar) 
(  ) Diarreia   (  ) Desmaio                                (  ) Salivação 
Outros:_____________________________________________________ 
Psicológicos: 
(  ) Depressão  (  ) Irritação  (  ) Nervosismo   (  )  Ansiedade    (  ) Frases desconexas 
 
Outros: 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
Muito obrigado pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 


