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RESUMO 
 
 

 
O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, desde 2008. Com a 
implementação da Lei 12.188/2010 (PNATER), são parâmetros de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER) a educação não formal e adoção dos princípios da 
agricultura de base ecológica, visando o desenvolvimento de sistemas de produção 
sustentáveis. A pesquisa objetivou analisar as práticas de trabalho no manejo dos 
agrotóxicos em duas comunidades rurais do município de Paulo Afonso/BA e sua 
correlação com os serviços de ATER, enfatizando a redução dos danos à saúde do 
trabalhador e os impactos ambientais causados pelo uso de agrotóxicos. Trata-se de 
estudo transversal, do tipo quali-quantitativo, através de pesquisa observacional, 
tendo as famílias de produtores rurais como público alvo e utilizando como 
instrumento de pesquisa Formulário de Entrevista Semiestruturado. Os resultados 
apontam para situação de vulnerabilidade socioeconômica, risco potencial à saúde 
das famílias de agricultores residentes nas comunidades e riscos ambientais pelas 
inadequações observadas nas ações de manejo dos agrotóxicos a exemplo de não 
utilização de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados 
para a prática; não obediência ao período de reentrada na lavoura após aplicação do 
agrotóxico; não atendimento ao prazo de carência, o que traz repercussão negativa 
direta na saúde do trabalhador rural e de toda população consumidora destes 
produtos com possíveis altos níveis de resíduos de agrotóxicos; descarte indevido 
de embalagens vazias de agrotóxicos, falta de acompanhamento técnico mínimo 
que desperte no produtor rural o autocuidado, o cuidado com o outro e com o meio 
ambiente, entre outros. Não se tem confirmação de implementação de técnicas 
alternativas de controles de pragas nas comunidades rurais estudadas, para que se 
busque a redução e/ou controle, e até a isenção dos diversos problemas associados 
ao uso desses produtos químicos, a depender do esforço mútuo entre Estado e 
sociedade para garantir a sustentabilidade socioambiental e não apenas vislumbrar 
a produtividade e o lucro como objetivos supremos da agricultura convencional 
implantada no Brasil. A ausência ou deficiência de serviço efetivo de ATER pode 
representar o fator determinante da implantação desta preocupante realidade nas 
comunidades, carecendo de tomada de medidas político-administrativas 
direcionadas à melhoria das condições ambientais, de saúde e de vida destas 
comunidades rurais. Recomenda-se atuações do Estado visando implantação de 
política fiscalizatória/educativa que mantenha o controle do uso de agrotóxicos e 
promova o cuidado com o meio ambiente, preferencialmente, com a implantação de 
técnicas alternativas e agroecológicas de controle de pragas. 
 
Palavras-chave: Agrotóxicos; Manejo; Rurais; Saúde, Ambientais. 
 

 

 
 
 
       
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

 
Brazil has been the world's largest consumer of agrochemicals since 2008. With the 
implementation of Law 12.188 / 2010 (PNATER), Assistance and Rural Extension 
services (ATER) parameters are non-formal education and adoption of principles of 
ecologically based agriculture, aiming at the development of production systems 
sustainable development. The objective of this research was to analyze the work 
practices in the management of pesticides in two rural communities in the city of 
Paulo Afonso/BA and its correlation with the Technical - ATER, emphasizing the 
reduction of damages to the health of the worker and the impacts environmental 
impacts caused by the use of pesticides. It is a cross-sectional study, of the 
qualitative-quantitative type, through observational research, with the families of rural 
producers as a target audience and using as a research instrument semi-structured 
interview form. The results point to a situation of socioeconomic vulnerability, 
potential health risks to farmers' families living in the communities and environmental 
risks due to the inadequacies observed in pesticide management actions, such as 
not using all  Equipments for Individual Safety (EPI), recommended for practice; non-
compliance with the period of re-entry in the field after application of the pesticide; not 
meeting the grace period, which has a direct negative repercussion on the health of 
the rural worker and all the population consuming these products with possible high 
levels of pesticide residues; disposal of empty containers of agrochemicals, lack of 
minimum technical monitoring that awakens in the rural producer the self-care, care 
with the other and with the environment, among others. There is no confirmation of 
the implementation of alternative pest control techniques in the rural communities 
studied, so that the reduction and / or control and even the exemption of the various 
problems associated with the use of these chemicals can be sought, depending on 
the mutual effort between the State and society to ensure socio-environmental 
sustainability and not only to glimpse productivity and profit as supreme objectives of 
conventional agriculture implanted in Brazil.The absence or deficiency of ATER's 
effective service may represent the determining factor in the implementation of this 
worrying reality in the communities, requiring political and administrative measures 
aimed at improving the environmental, health and life conditions of these rural 
communities. State actions are recommended for the implementation of an inspection 
/ educational policy that maintains the control of the use of pesticides and promotes 
the care with the environment, preferably with the implementation of alternative and 
agroecological techniques of pest control. 
 
Keywords: Pesticides; Management; Rural; Health;Environmental 
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SEÇÃO I 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Na década de 1960, foi introduzida na produção agrícola do Brasil, uma série 

de insumos que pudessem promover altas taxas de produtividade no campo. Estes 

insumos consistiam no uso intensivo do solo, através da mecanização, na utilização 

de altas doses de fertilizantes e no uso de agrotóxicos, sendo estas revoluções 

tecnológicas resultantes da Revolução Verde, que tinha como objetivo reduzir o 

problema da crise de alimentos (PERES; MOREIRA, 2003 apud SOUZA, 2011). 

 A partir desta época, a Extensão Rural brasileira passou a atuar na difusão 

de pacotes tecnológicos provenientes da Revolução Verde, caracterizados pelo 

desenvolvimento de uma agricultura altamente artificializada e especializada, com 

práticas de manejo bastante agressivas e dependentes do uso intensivo de 

agrotóxicos e fertilizantes químicos (BOECKMANN; CAPORAL, 2013). 

São considerados por agrotóxicos e afins, de acordo com o parágrafo 2º da 

Lei n° 7.802/89 (Lei de Agrotóxicos): 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I - agrotóxicos e afins: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos; 

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento; (BRASIL, 1989) 

De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva- ABRASCO 

(2015), desde 2008, o Brasil ocupa o lugar de maior consumidor de agrotóxicos do 

mundo. Diante desta realidade, importante se faz considerar que, segundo o IBAMA 

(2010), os agrotóxicos podem interferir em processos básicos do ecossistema, tais 

como a respiração do solo, a ciclagem de nutrientes, a mortandade de peixes ou 

aves, bem como na redução de suas populações, entre outros efeitos. Isto 
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dependerá da toxicidade do agrotóxico e do tempo que permanece disponível no 

meio ambiente, ou seja, o tempo de persistência. 

Assim, a difusão em massa de substâncias químicas representa um dos 

principais desafios à preservação do meio ambiente, especialmente, no que diz 

respeito ao impacto ambiental causado por elevadas quantidades destas 

substâncias químicas lançadas no ambiente, pois, apesar de serem estas 

substâncias desenvolvidas para atuação em determinados grupos de organismos, 

são potencialmente danosas para todos os organismos vivos expostos aos produtos 

que as contêm (IBAMA, 2010). 

Embora o Brasil detenha a já citada colocação de maior consumidor de 

agrotóxicos do mundo, Sznitowski e Menegon (2012) destacam que não ocorreu no 

país o acompanhamento necessário para o uso responsável dessas substâncias, 

tanto na forma de prescrição quanto na forma de venda e manipulação e assim, o 

Estado, que inicialmente foi responsável por incentivar a introdução desses produtos 

através do crédito rural, se mostrou, posteriormente, incapaz de regular e fiscalizar 

esse processo. 

Uma das formas de suprir estas lacunas foi instituída pela Lei 12.188/2010, a 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 

Familiar e Reforma Agrária - PNATER que, estabelecendo como prioridade na 

destinação de seus recursos financeiros as entidades e os órgãos públicos oficiais 

de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, busca direcionar e criar meios de 

acompanhamento do processo de produção, definindo ainda ATER, para os efeitos 

da Lei, como: 

[...] os serviços de educação não formal, de caráter continuado e aplicado 
no meio rural, com o objetivo de promover processos de gestão, produção, 
beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços 
agropecuários e não agropecuários como também das atividades 
agroextrativistas, florestais e artesanais (BRASIL, 2010a). 
 

A regulamentação da lei supramencionada ocorreu com a publicação do 

Decreto nº 7.215/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – 

PRONATER (BRASIL, 2010b). 

Nas comunidades rurais dos povoados Baixa do Boi e Caiçara I, localizadas 

no Município de Paulo Afonso/BA, são desenvolvidas atividades de cultivo de 

relevante importância econômica para o referido município e região, visto que, as 
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culturas provenientes do Projeto Caiçara I abastecem o mercado consumidor da 

cidade de Paulo Afonso/BA (BAHIA, 2016a) e as cultivadas no Povoado Baixa do 

Boi, além de suprirem as necessidades de consumo do Município de Paulo 

Afonso/BA, pela localização estratégica do Projeto de Irrigação que beneficia a 

comunidade, possibilita também o atendimento dos mercados consumidores de 

quatro capitais de estados do Nordeste: Aracaju/SE, Maceió/AL, Recife/PE e 

Salvador/BA (BAHIA, 2016b). 

De acordo com a ABRASCO (2015), o uso de um ou mais agrotóxicos em 

culturas para as quais não está autorizada apresenta consequências negativas na 

saúde humana e ambiental, como por exemplo, a ingestão de alimento contaminado 

com IAs (ingredientes ativos), uma vez que esse uso irregular não foi considerado no 

cálculo de ingestão diária aceitável (IDA). Este fato se agrava quando se considera 

que estes agrotóxicos são encontrados em vários alimentos consumidos na dieta 

cotidiana. 

Os ingredientes ativos (IAs) com elevado grau de toxicidade aguda 

comprovada causam problemas neurológicos, reprodutivos, de desregulação 

hormonal e até câncer (ANVISA, 2011), logo, faz-se de extrema importância o 

acompanhamento quanto ao uso destes produtos nas comunidades rurais 

brasileiras.  

Considere-se ainda o exposto pela ABRASCO (2015) quando esclarece que, 

mesmo em relação àqueles IAs que podem ser classificados como medianamente 

ou pouco tóxicos, não se pode perder de vista os efeitos crônicos que podem ocorrer 

meses, anos ou até décadas após a exposição, manifestando-se em várias doenças 

como cânceres, más-formações congênitas, distúrbios endócrinos, neurológicos e 

mentais. 

Ainda de acordo com a ABRASCO (2015), o objetivo do agrotóxico é eliminar 

determinados seres vivos "incômodos" para a agricultura (um objetivo biocida), 

sendo sua essência, portanto, tóxica. Porém, sabe-se que a utilização desses 

produtos em sistemas abertos (meio ambiente) impossibilita medidas efetivas de 

controle, não havendo como enclausurar essas fontes de contaminação e proteger 

os compartimentos ambientais (água, solo, ar) e os ecossistemas e assim, de forma 

difusa e indeterminada, os consumidores e os trabalhadores são expostos a esses 

venenos que, de modo geral, estão presentes na alimentação da população e no 

ambiente de trabalho do agricultor. 
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Ademais, se faz mister ressaltar que Luna, Sales e Silva (199?) em estudo 

realizado na área do Perímetro Irrigado da Barragem de Itaparica-Petrolândia na 

região do Submédio do Vale do São Francisco, constataram diversos problemas 

relacionados à saúde humana e animal e contaminação ambiental, visto que, além 

da problemática do lixo doméstico gerado nas cidades, agrovilas e povoados da 

região, que promovem a contaminação do solo, da água e do ar, confirmou-se a 

presença de lixo tóxico gerado pelo descarte de embalagens vazias de agrotóxicos, 

abandonadas no ambiente, como também, em virtude do abandono nas agrovilas de 

toneladas de produtos organoclorados e de alto poder residual, fruto de políticas 

agrícolas indevidamente conduzidas. O fato se agrava pela convivência da 

população com os agrotóxicos, o que tem levado a um quadro dramático de 

intoxicações agudas, falta de informação adequada e inexistência de informações 

acerca da morbidade resultante desses produtos. 

A confirmação da utilização do Submédio do Vale do São Francisco como um 

dos principais polos de produção e exportação de frutas, em especial manga e uva, 

e confirmação da irrigação associada ao uso de agrotóxicos e fertilizantes como 

modelo de produção dessas monoculturas é realizada por Bedor et al. (2009). 

Já Santos et al. (2014 apud BRITO et al., 2015), ressaltam que a 

contaminação dos recursos hídricos pode estar sendo facilitada pela agricultura, seja 

de forma pontual, através de fontes de poluição concentradas num espaço, ou 

difusa, por escoamento superficial ou percolação e neste segundo caso, cita como 

exemplo as culturas irrigadas de arroz, visto que no seu manejo, o uso de agrotóxico 

pode contaminar o meio-ambiente por lixiviação ou por escoamento superficial. 

Diante deste quadro, vislumbra-se como imprescindível a efetiva atuação do 

agente de ATER no acompanhamento do trabalho do produtor rural, em especial, 

nas áreas onde se encontram implantados projetos de agricultura irrigada, uma vez 

que, de acordo com Caporal (2011), estes profissionais terão que trabalhar com 

educação não formal, metodologias participativas, contribuir para o fortalecimento da 

cidadania e para o desenvolvimento rural sustentável e tantos outros quesitos 

estabelecidos nos princípios da nova PNATER. 

 A carência das comunidades rurais, de acordo com Dias (200?), é de um 

agente de ATER transformador, ou seja, aquele que concilia o conhecimento técnico 

sem arrogância ou subterfúgio com o diálogo e compromisso firme, sem prescindir 

do conhecimento técnico. 
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Nas comunidades rurais Baixa do Boi e Caiçara I, ambas beneficiárias de 

Projetos de Irrigação, instituídos pelo Governo Estadual e Municipal, 

respectivamente, há utilização de agrotóxicos pelos produtores rurais nas suas 

atividades laborais, visando o extermínio de pragas nas lavouras, porém, não 

existem dados publicados que possibilitem o conhecimento das técnicas utilizadas 

pelos trabalhadores no manejo dos agrotóxicos, da aquisição até o descarte das 

embalagens vazias e lavagem de roupas e EPI contaminados, como também, da 

existência ou não de serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) 

efetivos, capazes de mitigar os riscos de danos à saúde do trabalhador e sua família 

e risco de danos ambientais. 

Esta constatação produziu as seguintes indagações: as práticas de trabalho 

adotadas pelos produtores rurais nestas comunidades possibilitam a estes riscos de 

danos à saúde e riscos de danos ambientais? Existe serviço de assistência técnica e 

extensão rural efetivo? Em caso positivo, como se dá a atuação destes agentes de 

ATER? Qual o seu papel na mitigação destes riscos? 

 Nossa hipótese é de que existindo serviço efetivo de ATER, capaz de 

subsidiar o produtor rural de instrução, acompanhamento técnico e sensibilização, 

utilizando-se da dialogicidade que deve fazer parte das características do agente de 

ATER transformador, é possível haver a mitigação dos riscos à saúde das 

populações rurais estudadas e redução dos riscos de danos ambientais. 

 Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar as práticas de trabalho no 

manejo dos agrotóxicos em duas comunidades rurais do município de Paulo 

Afonso/BA e sua correlação com os serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural - ATER, com ênfase na redução dos danos à saúde do trabalhador e nos 

impactos ambientais causados pelo uso de agrotóxicos. 

 Para tanto, foi realizado levantamento e descrição das condições 

socioeconômicas das populações estudadas; identificação das práticas de uso de 

agrotóxicos quanto à aquisição, transporte, armazenamento, preparo, aplicação, 

descarte das embalagens vazias, lavagem de roupas e EPI contaminados e análises 

dessas práticas quanto ao seu enquadramento no paradigma de "uso seguro" 

estabelecido em manuais e determinações legais sobre o tema ou se favoreciam 

riscos à saúde do trabalhador rural e contaminação ambiental, como também, 

levantamento sobre a existência ou não de serviço de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, e, em caso positivo, realizada caracterização desses serviços. 
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A pesquisa é de extrema importância, por tratar-se de estudo pioneiro nas já 

citadas comunidades rurais e buscar analisar uma possível correlação entre as 

práticas de trabalho no manejo de agrotóxicos pelos produtores rurais e a prestação 

de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, na promoção do correto 

desenvolvimento e/ou na adequação das práticas de trabalho utilizadas pelos 

agricultores no manuseio de agrotóxicos e seus possíveis desdobramentos 

socioeconômicos e ambientais, como também, buscar estimular a sensibilização das 

famílias na adoção de técnicas que possibilitem melhorias na sua qualidade de vida, 

na manutenção da saúde e na preservação do meio ambiente.  

 A referida pesquisa está divida em sete seções, visando melhor compreensão 

e demonstração do seu conteúdo, como também, possibilitar ao leitor melhor 

visibilidade dos seus resultados e pretensões. 

 Na Seção I, foi realizada uma introdução geral sobre o tema agrotóxicos, para 

melhor situar o leitor no tema escolhido para a pesquisa, seus objetivos, sua 

hipótese e não menos importante, sua justificativa de realização. 

 A seção II aborda a realização de revisão de literatura, tratando sobre o uso 

de agrotóxicos e seus impactos na agricultura, seus impactos na saúde humana e 

animal e sobre o meio ambiente. 

 Traz também as relações entre os direitos fundamentais à saúde e a um meio 

ambiente equilibrado, inseridos na Constituição Federal de 1988 (a Constituição 

Cidadã) e o uso de agrotóxicos na agricultura e explanações críticas sobre o Projeto 

de Lei (PL) nº 3.200/2015, apensado ao PL 6.299/2002, por tratar se assunto 

correlato, porém, aqui enfatizado por se tratar do que mais promove alterações na 

Lei de Agrotóxicos (7.802/1989).  

 De forma sucinta, a seção também aborda a temática do Programa de Análise 

de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), da ANVISA, e sua importância 

para o acompanhamento e desenvolvimento de técnicas que promovam a 

manutenção da saúde humana. 

 Por fim, foi elaborado um breve histórico da Assistência Técnica e Extensão 

Rural – ATER no Brasil e explana sobre a Lei 12.188/2010, a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER, correlacionando-a com os 

preceitos da Lei de Agrotóxicos e tecendo comentários e percepções sobre o 

estímulo à adoção de práticas alternativas de controle de pragas na agricultura. 

 Na Seção III são explanados os objetivos (geral e específicos) da pesquisa. 



18 

 

  A seção IV trata sobre o detalhamento da metodologia adotada para 

realização da pesquisa, ressaltando desde os preceitos éticos até à análise e 

interpretação dos dados obtidos. 

 A Seção V traz os resultados e a discussão, correlacionando, quando possível 

e relevante, os dados obtidos com dados já consolidados na literatura, que 

demonstrem similaridade ou discrepâncias que venham a se fazer imprescindíveis 

para o estudo. 

 A Seção VI, trata sobre as considerações/recomendações finais, buscando 

traçar um paralelo sobre a realidade das populações estudadas e apontar 

alternativas que se mostrem viáveis à melhoria das condições atuais. 

 Por fim, na seção VII, são demonstrados os produtos (presentes e futuros), 

possíveis a partir da realização deste trabalho. 
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SEÇÃO II 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1  AGROTÓXICOS NA AGRICULTURA 

 

 Substâncias químicas, orgânicas ou inorgânicas, são usadas na agricultura 

desde a antiguidade, visto que, constam de escritos romanos o uso de arsênico e 

enxofre como controlador da ação dos insetos nos primórdios da agricultura e na 

Europa e Estados Unidos, entre os séculos XVI e XIX, se utilizavam substâncias 

como nicotina e piretos extraídos de plantas, visando alcançar os mesmos objetivos 

(DICIONÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2012).  

 A partir do século XX, estudos começam a ser direcionados para a obtenção 

de substâncias inorgânicas que promovam a proteção das plantas, enquadrando-se 

neste rol de substâncias o chumbo, o cobre, o mercúrio, o cádmio, etc, que serviam 

de base para produtos desenvolvidos comercialmente para o controle de pragas, 

porém, com limitada eficácia (LUNA; SALES; SILVA, 199?). 

 Os mesmos autores observam ainda que, a partir da segunda Guerra 

Mundial, após a descoberta do expressivo poder inseticida do DDT (organoclorado) 

e do SHARADAM (organofosforado), que foram, a priori, utilizados como armas de 

guerra, tem início a disseminação dessas substâncias na Agricultura.  

 No Brasil, desde a Revolução Verde, a partir da década de 1960 e como 

consequência das mudanças drásticas sofridas pelo processo tradicional de 

produção agrícola, ou seja, com a inserção de novas tecnologias objetivando a 

produção extensiva de commodities agrícolas, o processo de difusão dos 

agrotóxicos foi ainda mais extensivo, com a finalidade de aumentar a produtividade e 

controlar doenças na lavoura e assim, o Estado foi o principal incentivador do pacote 

tecnológico que correspondia à implantação da modernidade na agricultura e a partir 

de então, o mercado brasileiro está entre os mais importantes para a indústria dos 

agrotóxicos (SOARES, 2010). 

 Não se pode olvidar do desenvolvimento de sementes transgênicas, pela 

indústria, tecnologia que adota a mesma lógica da agricultura convencional, visto 

que se fabricam tanto plantas inseticidas quanto plantas de uso associado à 

herbicidas, aumentando assim o consumo de agroquímicos (LONDRES, 2011). 
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 O incentivo para o uso de agrotóxicos e fertilizantes surgiu por meio de uma 

política agrícola subsidiadora de crédito para compra de insumos e estímulo à 

implantação de indústrias no país, contribuindo a referida política para o uso 

indiscriminado dos agrotóxicos, uma vez que estes passaram a ser utilizados não só 

pelos agricultores detentores de expressivo poder aquisitivo, mas também, pelos 

produtores familiares (SOARES, 2010). 

 Merecem destaque, para que se tenha um vislumbre geral da gravidade do 

uso indiscriminado de agrotóxicos, os fatos de que, os trabalhadores rurais são 

reconhecidamente um grupo populacional mais vulnerável aos efeitos nocivos dos 

agrotóxicos à saúde; os agrotóxicos são um grupo heterogêneo de compostos com 

variadas estruturas químicas e diferentes toxicidades e que, monitorar e controlar 

seu uso continua sendo um desafio para a vigilância da saúde e ambiental (BEDOR 

et al., 2009). 

 Para Friedrich (2017), a ausência de dados abrangentes e frequentes de 

monitoramento é um dos fatores que privilegia o modelo hegemônico de produção 

agrícola. Desta forma, se faz necessário repensar a agricultura brasileira num viés 

da produção orgânica e agroecológica que, na opinião da autora, representa a única 

possibilidade de garantir à população brasileira o direito humano à alimentação 

adequada, à saúde e ao meio ambiente equilibrado. 

 

2.2 IMPACTOS DO USO DE AGROTÓXICOS NA SAÚDE HUMANA E ANIMAL 

 

Com referência ao ser humano, dados da Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS, 1996) mostram que ocorreram 

no mundo 3 milhões de intoxicações agudas por agrotóxicos a cada ano, com 220 

mil mortes, isto sem considerar os agravos provenientes da exposição crônica, que 

não são diagnosticadas corretamente, por apresentarem sintomas inespecíficos ou 

serem confundidos com outras doenças. 

No Brasil, existem sistemas de notificação e registro que reúnem e 

sistematizam informações e dados sobre intoxicações por agrotóxicos no país. São 

eles o Sinitox – Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas, 

gerenciado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); o Sinan – Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação, gerenciado pelo Ministério da Saúde (MS) e 

o Notivisa, gerenciado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 
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parte, associada ao Sinitox. Porém, a dispersão destes sistemas geram problemas 

como dificuldades na análise dos dados sobre intoxicação, com sobreposição de 

dados e, o que é mais agravante, a subnotificação, ou seja, os casos não 

notificados, onde para cada caso de intoxicação por agrotóxico registrado, estima-se 

que existam 50 não registrados (LONDRES, 2011). 

 Os efeitos nocivos dos agrotóxicos podem ser classificados como agudos e 

crônicos, sendo os crônicos de efeitos mais trágicos para o organismo e ainda, 

pouco pesquisados. Estima-se 50 agrotóxicos com efeitos carcinogênicos para o ser 

humano e outros destes produtos, apresentam efeitos como lesões no Sistema 

Nervoso Central, redução da fertilidade, efeitos mutagênicos e teratogênicos, 

reações alérgicas, lesões hepáticas, neurotoxidade retardada, efeitos esses capazes 

de promover a morbimortalidade humana e animal, a partir da exposição destes aos 

agrotóxicos (LUNA; SALES; SILVA, 199?). 

 A importância que deve ser dada à esta questão é primordial, visto que, os 

estudos que investigam a possibilidade de mutagênese, teratogênese e 

carcinogênese atribuída ao uso de alguns praguicidas não são recentes, a exemplo 

dos estudos promovidos por Targa e Rabello-Gay (1983), que buscam explanar 

como os compostos químicos podem atuar sobre o material genético dos seres 

vivos, visando em seu trabalho a conscientização da população humana quanto ao 

risco do uso de praguicidas. 

Estudos bem mais recentes, realizados por Ghiselli e Jardim (2007), 

destacam também que alguns agrotóxicos são capazes de interferir no sistema 

endócrino de animais, mimetizando ou antagonizando os efeitos de hormônios 

esteroides, como estrógenos e andrógenos, ação que pode prejudicar o sistema 

reprodutivo reduzindo a produção e a qualidade dos espermatozoides, por exemplo, 

causando câncer e outros efeitos que podem ser evidenciados, mesmo com a 

utilização de baixas concentrações. 

 Por sua vez Ghisi, Oliveira e Prioli (2016) defendem a associação entre a 

exposição ao agrotóxico Glifosato (um herbicida sistêmico) e achados sugestivos de 

mutagenicidade, em estudos experimentais e em humanos, tendo a International 

Agency  for  Researchon Cancer (IARC) classificado o referido produto como um 

provável carcinogênico para os seres humanos (IARC, 2015). 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) 

classifica o uso de agrotóxicos como uma das formas mais invasivas de violação do 
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direito humano à alimentação adequada, uma vez que indica situação de 

insegurança alimentar e de desenvolvimento de doenças agudas e crônicas 

(GURGEL, 2017). 

 Gurgel (2017) é ainda mais taxativa quanto afirma que a soberania e 

segurança alimentar e a autonomia produtiva de alimentos, estão ameaçadas pelo 

uso de agrotóxicos. Desta forma, na opinião da autora o uso destas substâncias 

devem ser proibidas, especialmente, quando se considera o que diz a legislação 

sobre o tema onde, diante de incertezas decorrentes da exposição aos pesticidas, a 

recomendação é a adoção do princípio da precaução, ou seja, se não se pode 

afirmar que a exposição a um agente tóxico pode ser considerada segura, pela 

ausência de evidências científicas absolutas, esta exposição deve ser evitada e o 

uso das substâncias, proibidas. 

 Londres (2011) traz em sua obra texto da pesquisadora Raquel Rigotto 

(2010), da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), com a 

seguinte questão, proposta pela própria pesquisadora: No contexto em que vivemos 

hoje, é possível fazer valer o uso seguro dos agrotóxicos? A partir de suas 

explanações ao longo do texto, Rigotto deixa explícito que é preciso reconhecer que 

não temos condições de fazer uso seguro de agrotóxicos e acrescenta, em relação à 

temática: 

 

“para implementar de forma consequente e responsável o paradigma do 
‘uso seguro’ dos agrotóxicos, seria preciso conceber um vultuoso e 
complexo programa, que incluiria a alfabetização dos trabalhadores, a sua 
formação para o trabalho com agrotóxicos, a assistência técnica, o 
financiamento das medidas e equipamentos de proteção, a estrutura 
necessária para o monitoramento, a vigilância e assistência pelos órgãos 
públicos, as formas de participação dos atores sociais no processo de 
tomada de decisões e muita coisa mais! Quanto tempo levaria isto? E 
quantos recursos? Eles estão garantidos e disponibilizados? Enquanto isto, 
quantas vidas serão ceifadas?” 

 

 Viegas (2016) e Londres (2011) chamam a atenção para um fato que não 

deve ser desconsiderado como de extrema gravidade, em relação à contaminação 

por agrotóxicos e risco à saúde humana, quando apontam estudos realizados em 

Lucas do Rio Verde no Mato Grosso. No município, de intensa produção agrícola, foi 

comprovada a contaminação do leite materno e consequentemente, representam 

risco à saúde de recém-nascidos. Os autores revelam resultados estarrecedores 

onde 100% das amostras de leite materno analisadas apresentaram contaminações 
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por agrotóxicos. Carneiro et al. (2012) também alerta para o fato de que o leite 

contaminado consumido pelos recém-nascidos pode provocar agravos à saúde, visto 

que estes, por suas características fisiológicas e por se alimentarem quase que 

exclusivamente com o leite materno até os seis meses de idade, como preconiza a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), visando exatamente a proteção da saúde do 

recém-nascido, em espaços sociais onde se encontre difundida a prática de 

utilização de agrotóxicos, este intuito da OMS provavelmente não será alcançado. 

 Destaque-se que, de acordo com Londres (2011), embora os registros de 

agrotóxicos, no Brasil, sejam concedidos por prazo indeterminado, não havendo 

obrigatoriedade de reavaliação da segurança num prazo específico de tempo, a 

legislação prevê algumas condições (as chamadas “alterações de riscos à saúde”), 

em que os órgãos registrantes podem reconduzir uma reavaliação da segurança de 

agrotóxicos já liberados. 

 

 

2.3 IMPACTOS DO USO DE AGROTÓXICOS NO MEIO-AMBIENTE 

  

 O processo tradicional de produção agrícola foi extremamente alterado a 

partir da Revolução Verde, com a inserção de novas tecnologias que visavam altas 

taxas de produtividade no campo, com o fim primordial de acabar com a fome no 

mundo (MARQUES et al., 2010). 

 Entre estas novas tecnologias inseridas na agricultura, têm-se os agrotóxicos, 

produtos utilizados para matar, controlar ou afastar organismos indesejáveis e 

danosos à lavoura e atualmente, as práticas agrícolas brasileiras são extremamente 

dependentes dos agrotóxicos (OLIVEIRA; LUCCHESE, 2013) 

 Um dos principais desequilíbrios ambientais, que pode ser gerado como 

consequências do uso de agrotóxicos lançados nas lavouras, é a poluição dos 

mananciais de água, visto que já são inúmeros os casos de poluição de pequenos 

rios que se localizam entre plantações, oriundas das lavagens de máquinas e 

embalagens que acondicionam os agrotóxicos. Assim, os agrotóxicos atingem e 

poluem o solo e as águas, o que pôde ser constatado através da análise de resíduos 

em peixes (SANTOS, 2014). 

 A referida autora chama a atenção em seu trabalho para o fato de que as 

aplicações de agrotóxicos através do ar, podem ser ainda mais danosas ao ser 
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humano e ao meio ambiente, pois possuem o condão de afetar também populações 

circunvizinhas, pela propagação das substâncias através das correntes aéreas.  

 Aponta ainda, como agravante, o fato de não existir praticamente no Brasil 

fiscalização direcionada para os sistemas aquáticos, ou quaisquer monitoramentos 

que possibilitem detecção e/ou eliminação de resíduos de agrotóxicos que são 

lançados no rio, sendo posteriormente esta água direcionada ao abastecimento da 

população, para beber. Além disso, aborda ofato de que evidências demonstram que 

algumas dessas substâncias podem ser transportadas a grandes distâncias, em 

virtude da sua volatilização, retornando ao solo juntamente com a precipitação e 

atingindo áreas urbanas. 

 Citando Fellenberg (1980), Santos (2014) ressalta: 

 

[...] Com o uso continuado destes praguicidas de prolongada atividade 
(compostos de Hg, organo-clorados), pode haver um acúmulo destes no 
solo e eventualmente podem ser afetados ou exterminados também 
organismos úteis, como minhocas e diversos microorganismos. Finalmente, 
a chuva pode arrastar estes praguicidas às águas superficiais e profundas. 
O risco de uma contaminação das águas subterrâneas é particularmente 
acentuado quando o solo ainda não semeado é tratado diretamente com 
certos praguicidas, para exterminar os outras pragas resistentes. 

 

 Steffen, Steffen e Antoniolli (2011) corroboram o posicionamento 

supramencionado quando afirmam que dentre os recursos naturais que mais são 

contaminados estão o solo e as águas superficiais e subterrâneas, resultando em 

processos físicos, químicos, físico-químicos e biológicos que trazem prejuízos à 

saúde e ambientais irreversíveis ou de difícil reparação. 

 Para Brito et al. (2015) merecem destaque as preocupações com os riscos de 

contaminação por agrotóxicos provenientes de atividades agrícolas em perímetros 

irrigados. Os autores afirmam que estas possíveis contaminações podem afetar a 

água utilizada para consumo humano e exemplificam o caso da bacia hidrográfica 

do Rio Betume, seu objetivo de estudo e afluente do Rio São Francisco, cuja água 

abastece diversas regiões do estado de Sergipe. 

 Goss (1992 apud STEFFEN; STEFFEN; ANTONIOLLI, 2011), estabelecendo 

critérios para avaliação da possibilidade de um agrotóxico utilizado na agricultura 

atingir águas superficiais, definiu duas classes para comportar estes agrotóxicos, 

quais sejam: os que podem ser transportados pela dissolução em água e aqueles 

que são associados a sedimentos suspensos no corpo hídrico. Brito et al. (2015) 
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ressalta que estes agrotóxicos têm se tornado evidentes na contaminação de rios e 

trazem exemplos de cada classe. 

 Assim, no que se refere à contaminação do solo, Camargo (2007) assevera 

que, embora este tenha o potencial de absorver grandes quantidades de 

contaminantes sem sofrer grandes transformações, esta capacidade é limitada e 

com o passar do tempo, a depender da forma de descarte de materiais poluentes 

que é promovida de forma inadequada, pode trazer transformações irreversíveis e 

danos ao meio ambiente de difícil reparação. 

 Ainda de acordo com o referido autor, as reações do solo a agentes externos 

se dá de forma lenta e pode ocultar os iminentes perigos de substâncias e 

elementos nocivos nele disposto, tendo o condão de atingir os seres vivos e poluir 

as águas. Complementarmente, Costa et al. (2004) asseveram que além do princípio 

ativo tóxico, muitos agrotóxicos apresentam também outros elementos ou compostos 

potencialmente poluidores, a exemplo de metais pesados, surfactantes, 

emulsificantes, etc. 

 Arrematando a temática Costa e Costa (2004), esclarecem que o acúmulo de 

agrotóxicos no solo se dá nas camadas superficiais, onde estas abrigam vasta 

biodiversidade de organismos que se encarregam da ciclagem de nutrientes do solo 

e de onde as plantas retiram os alimentos no seu processo de desenvolvimento. 

Desta forma, os autores destacam as várias formas em que os agrotóxicos podem 

ser depositados no solo, durante sua utilização: 

- Através de aplicação direta do produto (para controle de pragas ou doenças); 

- Na utilização de água contaminada na aplicação de produtos químicos no solo; 

- Na contaminação pelas embalagens contaminadas e depositadas indevidamente 

(sem tríplice lavagem); 

- Através da deriva de produtos químicos sobre as culturas, possibilitada pelo vento; 

- Deposição pelas águas das chuvas (após volatização e precipitação); 

- Contaminação do solo proveniente da dessecação e incorporação de culturas de 

cobertura contaminadas. 

 Situação que se refere a desequilíbrios ambientais também são suscitadas 

quanto à resistência aos pesticidas, desenvolvida por algumas pragas, em estudos 

promovidos por Paschoal (1979 apud SOARES, 2010) e por Almeida et al. (2017), 

ao revelarem que os problemas ambientais gerados pelos agrotóxicos são ainda 

piores quando há o seu uso intensivo, pois, além de erradicarem as pragas para os 
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quais se destinam, eliminam seus inimigos naturais, seus predadores e 

competidores e além disso, o uso intensivo promove o aumento da resistência por 

parte das pragas que passam a tolerar doses que antes matavam quase a totalidade 

de seus progenitores e assim, presume-se, requer pesquisas e produção de outros 

agrotóxicos mais agressivos e eficazes contra estas pragas resistentes. 

 Já Almeida et al. (2017), por sua vez, e se referindo a outras vertentes que 

retratam o desequilíbrio ambiental, no tocante à adoção da monocultura e o uso 

intensivo de agrotóxicos, elegidos pelo Governo como política de modernização no 

campo e incentivada por isenções fiscais às indústrias químicas formuladoras dos 

agrotóxicos, ressalta que esta tem trazido extremos prejuízos ambientais ao longo 

dos anos, a exemplo de erosão hídrica e eólica, perda de habitats, alterações na 

fauna e flora, assoreamento e redução da vazão dos rios, erosão genética e 

consequente redução da biodiversidade. 

 Importante e atual temática tem se referido aos possíveis efeitos nocivos dos 

agrotóxicos sobre as abelhas e os impactos sobre a polinização provenientes destes 

efeitos, especialmente pela sua importância econômica e ambiental, uma vez que 

para Ricketts et al. (2008) os principais polinizadores e responsáveis pela 

reprodução cruzada de 73% de todas as espécies vegetais cultivadas no mundo, 

são as abelhas. 

 Para Potts et al. (2010), a polinização das abelhas corresponde a um 

importante insumo agrícola, destacando que em 2005 cerca de 153 bilhões de euros  

corresponderam ao valor econômico global da polinização, tendo resultado 

igualmente estimulantes na economia dos Estados Unidos e do Reino Unido, a partir 

da polinização (Breeze et al., 2011). 

 No que se refere à redução do número de polinizadores, em especial, as 

abelhas Apis mellifera, estudadas por Bovi (2015), a autora ressalta que este 

desaparecimento é bem documentado em algumas regiões, a exemplo da Europa, 

onde constatou-se que de 1985 a 2005 houve perda de 25% das colônias de Apis 

mellifera L. e nos Estados Unidos, onde foram registrados decréscimos de 59% de 

de 1947 a 2005 (BERNAL et al.,  2010 apud BOVI, 2015). 

 Apis mellifera, ressalta Whitfield et al. (2006 apud BOVI, 2015), é considerada 

a principal espécie polinizadora de culturas agrícolas no mundo, pelo fato de serem 

generalistas, visitando ampla variedade de flores e assim, polinizarem as mais 
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variadas culturas, sendo por esta razão a espécie mais indicada para a polinização 

de culturas comerciais. 

 A autora também cita em sua pesquisa diversos trabalhos que apresentaram 

os benefícios da polinização efetuada pelas abelhas em diversas culturas, trazendo 

dados sobre o aumento na produção na quantidade de grãos e ganhos percentuais 

no quantitativo de sementes e vagens, comparando a produção sem e com a 

polinização das abelhas melíferas. 

 A partir de toda a importância ambiental e comercial atribuída às abelhas, é 

mister que se atente para o fato da redução de suas populações, em especial, 

considerando os estudos de Pereira (2010) onde não se pode atribuir as perdas 

observadas no declínio das abelhas Apis mellifera a apenas um fator, existindo 

muitos outros fatores associados. 

 Gussoni e Ribeiro (2017) chamam a atenção para a admissão do uso 

indiscriminado de inseticidas como uma provável causa da Desordem do Colapso 

das Colônias (CCD), onde as abelhas não voltam para os enxames e novos estudos 

tem apontado para a desordem do comportamento regular e morte causada às 

abelhas pelos herbicidas e fungicidas, contribuindo para o desaparecimento destas, 

visto que, mesmo em baixos níveis de concentração, os agrotóxicos podem ter 

efeitos letais para os enxames, tendo-se como exemplo o crescente registro de 

morte de enxames de abelhas após pulverização em monocultivos de soja, cana-de-

açúcar, laranja, algodão entre outras culturas. 

 Da mesma forma Mullinet al. (2010) e Souza (2009) defendem essa 

associação direta entre a exposição de abelhas aos agrotóxicos, a ocorrência de 

CCD e o declínio dos polinizadores e Malaspina et al. (2008) ressalta que além da 

toxicidade aguda que promove a morte das abelhas, os inseticidas podem trazer 

alterações comportamentais que, a longo prazo, acarretarão prejuízos expressivos 

na manutenção da colônia. 

 Para Kevan e Viana (2003), entre os fatores que contribuem para a redução 

da diversidade de abelhas estão: a fragmentação dos habitats, provenientes dos 

desmatamentos; o uso de pesticidas em culturas agrícolas e a introdução de 

espécies que sejam capazes de competir pelos recursos florais com as espécies 

nativas. 

 Pesquisa desenvolvida por Pires et al. (2016) explanaram que em visitas de 

campo realizadas  por equipe específica da Universidade Federal de São Carlos 
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(UFSCAR), foram observadas um número elevado de abelhas operárias mortas nas 

imediações das colmeias, excluindo-se as características associadas à CCD e 

sugerindo-se que a mortalidade em massa tenha se dado pela aplicação de 

agrotóxicos nas áreas próximas aos apiários, no entanto, a ausência de um sistema 

de monitoramento das colônias nos apiários  e meliponários  e ambientes naturais  

brasileiros dificulta a comprovação científica da hipótese. 

 Ainda de acordo com esses autores, o Brasil não dispõe de cadastro amplo e 

efetivo de apicultores e meliponicultores, mas apenas algumas iniciativas 

incompletas, em poucos estados, o que é substancialmente insuficiente para servir 

de suporte ao único laboratório especializado na área (Agência Paulista de 

Tecnologia dos Agronegócios - Apta SAA-SP), que não tem condições de atender à 

demanda nacional, carecendo de pelo menos um laboratório oficial por região do 

país, gerando uma rede básica de laboratórios que dê suporte aos levantamentos  

epidemiológicos. 

 Desta forma, é imprescindível que todas as questões alusivas ao uso de 

agrotóxicos sejam tratadas com engajamento e responsabilidade social e ambiental, 

visto que, os riscos de contaminação do ambiente, durante a aplicação direta no solo 

ou através do ar, como também, a partir dos resíduos contidos nas embalagens 

destes insumos são extremos e podem interferir na cadeia natural, desencadeando 

problemas de saúde e ambientais que atingirão, em especial, a população rural, que 

se encarrega diretamente da manipulação e aplicação do veneno (GURGEL, 2017). 

 Ressalta ainda a autora que, embora haja esta maior exposição aos 

problemas de saúde pela população rural, pelas questões já descritas, não se isenta 

destes a população urbana, que pode ser contaminada através dos resíduos 

contidos em alimentos e das partículas trazidas pelo ar ou pelas águas das chuvas. 

 A mesma autora arremata sua explanação argumentando que, como o uso de 

agrotóxicos no modelo produtivo atual revela-se insustentável e incompatível com a 

vida, é imprescindível sua substituição por práticas que proporcionem a proteção da 

saúde e da vida, a exemplo da agroecologia. 
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2.4 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A LEI DE AGROTÓXICOS (LEI 

7.802/1989) 

 

 Em 1986, a Food and Agriculture Organization (FAO/ONU), a partir da 

ocorrência do aumento de casos de intoxicação por agrotóxicos nos países em 

desenvolvimento e consequente pressão das Organizações Não Governamentais 

(ONGs) e Órgãos Internacionais de Saúde, lançou o Código Internacional de 

Conduta para Distribuição e Uso de Agrotóxicos, estabelecendo padrões de conduta 

para comércio e uso eficiente e seguro dos agrotóxicos e fornecendo lista de 

diretrizes para governos, indústrias, empregadores e trabalhadores rurais, afirmando 

o referido Código a segurança dos agrotóxicos, se fossem utilizados da forma 

correta (ABREU; ALONZO, 2016). 

 Segundo os mesmos autores, participou da organização do referido Código 

de Conduta o International Group of National Associations of Agrochemical 

Manufacturers (GIPAF), associação das indústrias químicas, com a responsabilidade 

de garantir os interesses do setor no âmbito internacional. 

 No Brasil, após a promulgação da Constituição Federal, as leis, decretos e 

normas que regulamentam a produção, comercialização, fiscalização e utilização de 

agrotóxicos, basearam-se conceitualmente, a partir de 1989, nas diretrizes do 

Código Internacional de Conduta para a Distribuição e Uso de Agrotóxicos da 

FAO/ONU, e seguiram a cartilha de “uso seguro” como paradigma para a proteção 

da saúde humana e do meio ambiente (ABREU; ALONZO, 2016). 

 Considerando-se que a Constituição Cidadã, CF/1988, norteadora de todo o 

ordenamento jurídico brasileiro, estabelece em seus artigos 196 e 225, adiante 

transcritos, determinações importantes no tocante à saúde humana e proteção do 

meio ambiente, observa-se que os princípios que podem ser extraídos dos artigos 

supramencionados, podem se aplicar à questão dos agrotóxicos, não sendo 

permitida a quaisquer leis federal, estadual, municipal ou política pública contrariar o 

que dita a Constituição Federal (LONDRES, 2011). 

 Cabe destacar que é no âmbito do direito à saúde que se manifesta de forma 

mais contundente a vinculação do seu respectivo objeto como direito à vida e o 

princípio da dignidade da pessoa humana (SARLET, MARINONI; MITIDIERO, 2018 

p. 647). 
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 No que se refere ao direito-dever fundamental de proteção e promoção de um 

ambiente saudável, Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2018) ressaltam que se trata de um 

direito onde a responsabilidade é compartilhada entre o Estado e o cidadão, visto 

que, o cidadão é simultaneamente credor e devedor da tutela do meio ambiente, e a 

partir desta sua condição, cabe a ele atuar ativamente, juntamente com os poderes 

públicos, para que se obtenha a preservação de um conjunto de bens essenciais 

para a sobrevivência e desenvolvimento equilibrado da comunidade. 

 Em suma, faz-se necessário o enquadramento de toda e qualquer normativa 

jurídica aos preceitos magnos da Constituição Federal, e cujo desatendimento é 

severamente criticado por cientistas e estudiosos do tema, a partir do polêmico teor 

do PL 6.299/2002, que será discutido mais adiante. 

: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, grifos da 
autora) 

 
 Visando enquadrar a temática dos agrotóxicos, cabe ressaltar que o teor do 

parágrafo primeiro do artigo 225 da nossa Carta Magna, em seu inciso V, abaixo 

transcrito, traz ainda mais explícita esta responsabilidade do Poder Público, visando 

o cuidado com a saúde, a vida, o meio ambiente, tendo a citada norma um efeito 

multiplicador juntos aos legisladores constituintes estaduais, e por esta razão, 

fazendo surgir nas Constituições Estaduais normas locais referentes aos agrotóxicos 

(ANTUNES, 2011). 

 

Art. 225, § 1º, V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente. 

 

 O autor enfatiza ainda que, em conformidade com os artigos 23 e 24 da 

Constituição Federal brasileira, compete aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos 

agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o 

comércio, o armazenamento e o transporte interno e aos municípios, cabe, 
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supletivamente, legislar sobre o uso e armazenamento dos agrotóxicos, seus 

componentes e afins. 

 A Lei nº 7.802/1989 dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, 

a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências, 

tendo sido regulamentada pelo Decreto nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002, 

posteriormente alterado pelo Decreto nº 5.981, de 06 de dezembro de 2006. 

(BRASIL, 1989; BRASIL, 2002; BRASIL, 2006). 

 É destacado por Antunes (2011), que por força desta Lei Federal supra 

mencionada, a União, no exercício de sua competência, deve adotar as seguintes 

medidas, de acordo com o artigo 9º: 

a) legislar sobre produção, registro, comércio interestadual, exportação, 
importação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico; 
b) controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e 
exportação; 
c) analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, 
nacionais e importados e 
d) controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação. 
 
 

 Antes desta Lei, a legislação que regulamentava o setor tinha como base o 

Decreto nº 24.114, de 14 de abril de 1934, ou seja, promulgado 55 anos antes, 

época em que os organossintéticos, largamente empregados atualmente, sequer 

eram usados como agrotóxicos (GARCIA; BUSSACOS; FISCHER, 2005). 

 Estes autores ressaltam que o registro de agrotóxicos já era praticado 

anteriormente, porém, a “Lei de Agrotóxicos” (Lei 7.802/90) foi considerada um 

avanço no que se refere à preservação da saúde pública e do ambiente, 

especialmente, quando permite apenas o registro de novo produto agrotóxico se 

este for, comprovadamente, igual ou de menor toxicidade aos já anteriormente 

registrados para o mesmo fim1, porém, se faz necessário que estas normas sejam 

efetivamente observadas e atendidas, para que se alcance o objetivo de mitigação 

dos riscos à sociedade. 

 A atual legislação brasileira prevê a avaliação dos impactos dos agrotóxicos à 

saúde humana e ao meio ambiente, e também de aspectos agronômicos do produto 

                                                 
1
 Este assunto é severamente criticado pela comunidade científica, ao tratarem do teor do PL 6.299/2002. 
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para o qual se pleiteia o registro, sendo este de responsabilidade, nas respectivas 

áreas de atuação, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 1989; Brasil, 

2002).  

  Londres (2011) destaca em sua obra que a Lei 7.802/89 possuiu elementos 

que merecem destaque, a exemplo de: 

 I – Restrições ao registro: Art. 3º, § 6º. 

Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição 
do art. 2º desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, 
comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, 
de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis 
pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. 
[...] 
§ 6º. Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins: 

a) para os quais o Brasil não disponha de métodos de desativação de seus 
componentes, de modo a impedir que seus resíduos remanescentes 
provoquem riscos ao meio ambiente e á saúde pública; 

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil; 
c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, 

de acordo com os resultados atualizados de experiência da comunidade 
científica; 

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de 
acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade 
científica; 

e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de 
laboratório, com animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios 
técnicos e científicos atualizados; 

f) cujas características causem danos ao meio ambiente. 

 

  Outros elementos citados pela autora se referem, basicamente a: 

a) proibição do fracionamento de agrotóxico, com objetivo de comercialização 

(o que só pode ser efetuado pela empresa produtora ou por 

estabelecimento devidamente credenciado e sob a responsabilidade 

daquela); 

b) obrigatoriedade da apresentação do Receituário Agronômico, para compra 

destes produtos; 

c) a determinação de devolução das embalagens vazias, pelos usuários, no 

prazo de até um ano e meio da compra; 

d) restrições nas propagandas comerciais de agrotóxicos; 

e) restrições ao uso de agrotóxicos em margens de rios ou represas cujas 

águas são usadas para o abastecimento da população; 

f) uso de equipamentos de proteção individual pelos trabalhadores rurais; 
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g) proibição de depósito irregular de substâncias proibidas; 

h) proibição aos governos municipais de uso de herbicidas para capina 

química, em ambientes urbanos, etc.  

 

 No que se refere ao registro, Garcia, Bussacos e Fischer (2005) ressaltam a 

preocupação gerada a partir de determinados aspectos de regulamentação da lei 

atual de agrotóxicos, visto que, a sua regulamentação inicial, baseada no Decreto nº 

98.816, de 11 de janeiro de 1990 foi alterada pelo Decreto nº 991, de 24 de 

novembro de 1993, que eliminou a validade de cinco anos para o registro de 

agrotóxicos e, consequentemente, a necessidade de serem periodicamente 

reavaliados para renovação do registro. Já o decreto nº 4.074/02, em vigor, revogou 

ambos os Decretos, supramencionados, e incorporou a modificação estabelecida por 

este último, assim, a possibilidade de reavaliação do registro a qualquer tempo, se 

dará caso os agrotóxicos apresentem redução da sua eficiência agronômica, ou 

riscos à saúde ou ao meio ambiente. 

 Atualmente, no que se refere ao registro de produtos agrotóxicos, é possível 

se perceber fragilidades quanto à sua reavaliação toxicológica, pois, de acordo com 

Friedrich (2017), a renovação de registro não tem previsão periódica na lei vigente, e 

isso pode corresponder a graves riscos à saúde humana e ao meio ambiente pela 

antiguidade de registro de alguns agrotóxicos e existência de metodologias mais 

elaboradas e atuais capazes de detectar efeitos que, à época do registro, eram 

impossíveis de serem detectados. 

 Outra questão levantada pela autora, em relação ao perigo da não previsão 

de renovação do registro, se refere às situações em que os efeitos e danos 

causados pelos agrotóxicos podem não se manifestarem suficientemente nos testes 

realizados em laboratórios, em células e animais, podendo vir a se manifestarem 

totalmente apenas em situações reais de exposição, por questões das diferenças 

entre espécies ou limitações de estudos preditivos definidos nas diretrizes 

internacionais. 

 Ademais, Friedrich (2017) citando Boccolini et al. (2017) e Koutros et al. 

(2009), insere em seu trabalho a preocupante informação de que tanto a avaliação 

como o gerenciamento de risco têm se mostrado ineficazes para evitar as 

intoxicações agudas ou crônicas, a partir de dados obtidos de estudos 

epidemiológicos realizados no Brasil e em outras partes do mundo, que demonstram 
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o aumento de casos de câncer e outras doenças em regiões de intenso uso de 

agrotóxicos. 

 Pelo exposto no já citado Artigo 3º, § 6º da Lei 7.802/1989, é possível 

compreender a forma categórica com que autores como Abreu e Alonzo (2016) 

afirmam, a partir de seus estudos e de embasamento na literatura, que não é 

possível o uso seguro dos agrotóxicos, em especial, nas populações rurais inseridas 

no contexto da agricultura familiar, independentemente de nível de escolaridade e de 

treinamento sobre o tema. Para eles, a complexidade e o custo das medidas de 

segurança são incompatíveis com tal estrutura e diante disto, ressaltam que é 

preciso desresponsabilizar os trabalhadores rurais pelos danos e agravos envolvidos 

na utilização de agrotóxicos. 

 Já Raquel Rigotto (2010 apud LONDRES, 2011) esclarece que para 

responder à pergunta, se no contexto atual, é possível fazermos uso seguro dos 

agrotóxicos? é preciso se levar em consideração várias questões, a exemplo da 

magnitude de uso de agrotóxicos no país; da extensão do universo no qual este uso 

seguro teria que ser garantido; das condições institucionais para que o Estado 

pudesse garantir o cumprimento das normas em todo este universo e das 

dificuldades de efetiva implantação, em cada local de trabalho, das medidas 

mitigadoras de risco e protetoras da saúde e do ambiente. 

 Como exemplo, têm-se a crítica de Abreu e Alonzo (2016) à legislação 

brasileira, no tocante aos agrotóxicos, quando afirmam que esta, além de 

desconsiderar o incentivo aos modelos de produção de alimentos de base ecológica 

e ao desenvolvimento de tecnologias alternativas para a preservação da produção, 

promove a exclusão de 12,3 milhões de trabalhadores rurais familiares (autônomos), 

visto que estes têm livre acesso a agrotóxicos e não têm definidas a fiscalização e 

as garantias trabalhistas da forma “segura” de utilização destes produtos. 

 Acrescenta ainda os autores que o estímulo estatal e industrial à utilização 

intensiva de agrotóxicos, contando com o apoio de políticas públicas de saúde, meio 

ambiente e trabalho que levam em consideração o paradigma do uso “seguro” 

destes insumos, têm possibilitado crescentes números de intoxicações agudas e 

crônicas, especialmente em agricultores familiares. 

 Pela constatação de vários casos de intoxicação aguda e de problemas de 

saúde atribuídos à intoxicação crônica, contaminação do solo, ar e águas 
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superficiais e subterrâneas, pelo uso de agrotóxicos, Abreu e Alonso (2016) 

advogam pela adoção de um sistema de agricultura de base agroecológica. 

 Por sua vez, Viegas (2016) faz sua crítica quando afirma que o poder 

econômico da indústria de agroquímicos torna “letra morta” importantes regras, 

como as previstas no já citado artigo 3º, parágrafo 6º da Lei 7.802/1989. 

 Em suma, Almeida et al. (2017) ressaltam a essencialidade da adoção de 

medidas por todas as esferas do governo, dentro de suas competências 

estabelecidas na Lei 7.802/89 e regulamentadas pelo Decreto 4.074/2002, para que 

se possa garantir, de fato, o cumprimento da legislação e consequente proteção da 

saúde humana, animal e do meio ambiente. 

 Tratando-se da proteção ambiental, e para atender aos ditames da Lei 

7.802/89, contidas no § 2º do artigo 6º da referida Lei, que trata da devolução das 

embalagens vazias de agrotóxicos, em 06 de junho de 2000 é publicada a Lei nº 

9.974, regulamentada pelo Decreto n° 3.550, de 27 de julho do mesmo ano, 

posteriormente revogado pelo Decreto nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002. 

 A citada legislação disciplina a destinação final de embalagens vazias de 

agrotóxicos e determina as responsabilidades para o usuário, o revendedor e para o 

fabricante, observando-se ainda que o não cumprimento dessas responsabilidades 

podem culminar na aplicação de penalidades previstas em Lei específica e na Lei de 

Crimes Ambientais (Lei nº 9.605 de 12/02/1998), que variarão  entre multas e pena 

de reclusão.  

 O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - InPEV foi 

criado para representar a indústria fabricante de agrotóxicos na realização da 

logística reversa dessas embalagens vazias  através do Sistema Campo Limpo, 

programa brasileiro de logística reversa de embalagens vazias de defensivos 

agrícolas, no qual o inpEV atua como núcleo de inteligência.  Ele abrange todas as 

regiões do país, incluindo os pequenos agricultores nesta logística reversa com a 

realização do recebimento itinerante e tem como base o conceito de 

responsabilidade compartilhada: agricultores, indústria fabricante, canais de 

distribuição e poder público têm papéis e responsabilidades específicas no fluxo de 

funcionamento do programa, definidas por lei, donde destacam-se as 

responsabilidades atribuídas ao agricultor, quais sejam: (InPEV, 2018) 

-Lavar, inutilizar e armazenar temporariamente o material, conforme orientações 

técnicas; 
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- Devolver as embalagens no local indicado na nota fiscal (ou no posto de coleta do 

recebimento itinerante)2 

- Guardar o comprovante de devolução (fornecido pelo canal de distribuição) por um 

ano. 

 Pode-se observar que a destinação final das embalagens vazias de 

agrotóxicos é um procedimento complexo, extremamente necessário à preservação 

do meio ambiente e que requer ação conjunta e efetiva de todos os agentes 

envolvidos na fabricação, comercialização, utilização, licenciamento, fiscalização e 

monitoramento das atividades relacionadas com o manuseio, transporte, 

armazenamento e processamento dessas embalagens, porém, o processo não deve 

prescindir do principal, que reside na devida sensibilização da sociedade e educação 

ambiental direcionada aos cuidados com o meio ambiente, em especial, nas 

comunidades rurais onde são utilizados esses produtos químicos nas lavouras. 

 Em relação à normativa quanto à pulverização aérea de agrotóxicos, Londres 

(2011) ressalta que a Lei de Agrotóxicos não trata da temática, sendo sua 

regulamentação dada pela Instrução Normativa nº 02/2008, do Ministério da 

Agricultura. 

  

2.5 O PROJETO DE LEI Nº 6.299/2002 (PL DO VENENO)3 

 

 Na contramão de iniciativas de aprimoramento à restrição e do controle do 

uso de agrotóxicos, como o que pretende o Programa Nacional para Redução de 

Agrotóxicos (PRONARA), concebido como uma das metas da Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), e com o objetivo de ampliar e efetivar 

ações promotoras do desenvolvimento rural sustentável, existem várias propostas de 

Projeto de Lei (PL) no Congresso Nacional. 

 A Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO e a Associação 

Brasileira de Agroecologia – ABA, organizaram um dossiê, em 2018, que compila e 

analisa as bases científicas e técnicas das notas públicas contra o PL nº 6.299/2002, 

o "PL do Veneno", como também, analisa a proposta de Projeto de Lei que institui a 

Política Nacional de Redução de Agrotóxicos – PNARA e as bases científicas e 

técnicas a seu favor, o que corresponde a importante instrumento para 

                                                 
2
 Grifo se refere à observação realizada pela autora. 

3
 Existem outros 29 PLs apensados a este, por tratarem de matéria correlata, incluindo o PL 3.200/2015. 
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conhecimento, sensibilização e balizamento, seja governamental ou a nível de 

sociedade civil, sobre esta temática que afeta, diretamente, a qualidade de vida e 

saúde de todo cidadão brasileiro. 

 Ressaltam os autores que a obra, derivada da luta de importantes Sociedades 

Científicas, objetiva contribuir para a promoção de um debate onde a Ciência não se 

atrele aos interesses de mercado e sim à promoção da vida. 

 O Projeto de Lei nº 6.299/2002 e seus apensados, de acordo com críticas dos 

autores do Dossiê Técnico Científico (2018) prevê flexibilizações que expõe ainda 

mais a vulnerabilidades as populações expostas aos agrotóxicos, em especial 

trabalhadoras e trabalhadores rurais, que usam estes produtos químicos 

diretamente, como também, os envolvidos nos processos de produção, 

armazenamento, transporte e comercialização. 

 Asseguram ainda que o fato supramencionado, associado às recentes 

alterações trazidas pela reforma trabalhista, tornam ainda mais vulneráveis 

gestantes e lactantes em virtude da precarização das relações de trabalho 

instituídas, como também, explanam suas preocupações em relação à perspectiva 

da exclusão da ANVISA no monitoramento e divulgação dos resultados de análise 

dos agrotóxicos em alimentos, deixando esta importante função apenas a cargo do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e gerando 

instabilidades e/ou impactos negativos no papel do Estado na defesa e proteção da 

saúde pública, negligenciando diretamente os nobres objetivos do Programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), da ANVISA. 

 No mesmo sentido, Viegas (2018) critica este intento do PL do Veneno pois, 

atualmente, no Ministério da Saúde, a ANVISA é responsável por avaliar a toxidade 

e efeitos do produto à saúde humana. No Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA 

realiza a avaliação ecotoxicológica e por fim, no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), é realizada a avaliação de eficácia agronômica e toda esta 

distribuição de competências se alterará, centralizando-se no órgão federal 

responsável pelo setor da agricultura, sendo ele o registrante único dos produtos 

fitossanitários e afins. 

 Em relação aos Projetos de Lei apensados ao PL 6.299/2002, foi selecionado 

para ênfase neste trabalho o PL 3.200/2015, por tratar-se do que mais promove 

alterações profundas à Lei nº 7.802/89. O PL 3.200/2015 “dispõe sobre a Política 

Nacional de Defensivos Fitossanitários e de Produtos de Controle Ambiental, seus 
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componentes e Afins, bem como sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de defensivos fitossanitários e de produtos de controle ambiental, seus 

componentes e afins, e dá outras providências”. 

 A polêmica suscitada sobre o tema, inclui o enquadramento do referido 

Projeto de Lei nº 3.200/2015, por Almeida et al. (2017), como forma de tentativa de 

flexibilização das normas de regulação dos agrotóxicos no Brasil, correspondendo 

ainda o referido PL, na opinião dos autores, um dos maiores retrocessos às 

conquistas legislativas para a regulação do insumo agrícola. 

 Os principais problemas explanados por Almeida et al. (2017), em seus 

estudos, e pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 

(MPF) em sua nota de repúdio, se referem à: 

 

1 - Substituição da terminologia “agrotóxicos” por “produto defensivo fitossanitário”: 

Na opinião dos autores, tal alteração permite a minimização ou até anulação da 

percepção da toxicidade própria dos agrotóxicos, no que se refere à saúde humana 

e ao meio ambiente, transmitindo uma falsa ideia de inofensividade (ALMEIDA et al., 

2017). A mesma opinião é compartilhada pela 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal (MPF), que emitiu nota de repúdio ao referido 

Projeto de Lei, esclarecendo que, a denominação agrotóxicos transparece a exata 

noção do produto, ou seja, que tem capacidade de envenenar, deixando clara sua 

nocividade. 

 Esclarece ainda, a 4ª Câmara do MPF, que o termo agrotóxicos já é 

amplamente difundido e conhecido do público, podendo enquadrar sua substituição 

por termo novo como ofensa aos princípios da transparência e informação. 

 

2 – Limitação do campo de atuação dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente: 

Almeida et al. (2017) ressalta que, com a criação da Comissão Técnica Nacional de 

Fitossanitários – CTNFito, instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e 

deliberativo, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), restaria prejudicada a responsabilidade de avaliar, reavaliar e registrar 

agrotóxicos que hoje cabe às três instituições (MAPA, Ministério da Saúde e 
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Ministério do Meio Ambiente), de forma autônoma, sendo ao MAPA atribuída a 

responsabilidade da avaliação do desempenho agronômico do agrotóxico, ao 

Ministério da Saúde, através da ANVISA a avaliação toxicológica e, ao Ministério do 

Meio Ambiente, através do IBAMA, a avaliação ambiental. Assim, o PL propõe a 

concentração de poder no âmbito da CTNFito, apenas vinculada ao MAPA. 

 A 4ª câmara do MPF ressalta, neste ponto, a restrição imposta pelo PL 

3200/15, da atuação do Ministério do Meio Ambiente apenas em caso de 

autorização e registro de produtos e atividades de produtos de controle ambiental e 

afins destinados para uso não agrícola e mesmo assim, vinculando o parecer técnico 

emitido pelo Ministério do Meio Ambiente à monografia, diretrizes e aprovação da 

CTNFito, vedando ainda exigências técnicas que extrapolem as condições 

estabelecidas naquela decisão. Em suma, restam comprometidos os princípios da 

precaução e da vedação ao retrocesso. 

 

3 – São observadas também pela 4ª Câmara, restrições severas ao poder legislativo 

dos Estados e Municípios, que ficarão “engessados” para promover a proteção do 

meio ambiente, a não ser “para atender uma particularidade regional devidamente 

justificada” 

 

 Almeida et al. (2017) compartilham das observações supra mencionadas e 

ressaltam, também, a fragilidade da avaliação dessas “justificativas” visto que não 

são definidos parâmetros para a aceitação das particularidades apresentadas pelos 

entes federados. Além disso, o PL 3200/2015 retira dos estados e do Distrito Federal 

a competência de fiscalizar o consumo e o comércio de agrotóxicos, o que pode 

agravar a venda de produtos ilegais e expor ainda mais os trabalhadores e a 

população a estes produtos. 

 

4- O PL 3200/2015 permite a flexibilização dos casos de proibição dos registros de 

agrotóxicos, de acordo com Almeida et al. (2017), pois, enquanto a Lei nº 7.802/89 

proíbe o registro de agrotóxicos se este apresentar características teratogênicas, 

carcinogênicas, mutagênicas, considerando os resultados atualizados de 

experiências da comunidade científica; distúrbios hormonais, danos ao aparelho 

reprodutor; e produtos que se apresentem mais perigosos para o homem do que os 

testes em laboratórios com animais, o PL 3200/2015 permite a continuidade de uso, 
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proibindo o produto apenas quando este revelar um risco inaceitável, sem no 

entanto revelar o que se entende por risco aceitável e inaceitável. 

 Esta mesma crítica à falta de clareza do PL na definição dos “riscos 

inaceitáveis” é realizada pela 4ª Câmara, e esta enfatiza, finalizando sua nota de 

repúdio, que o grande risco corresponde ao fato de que “os dispositivos que 

deveriam ser direcionados à defesa da saúde, do meio ambiente e da população, 

serão violadores desses direitos, se vier a ser adotada uma posição extremamente 

restritiva do que seriam estes ‘riscos inaceitáveis’”. 

 Tratando sobre as violações do PL nº 6.299/2002 aos acordos e tratados 

relacionados à saúde e ao meio ambiente, os autores do Dossiê Técnico ABRASCO 

e ABA, de 2018, enfatizam que estariam violados, a partir da aprovação do PL 

6.299/2002, a Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

ratificada pelo Brasil em 1992 e que trata da saúde e segurança dos trabalhadores, 

visto que, obriga o Brasil a prevenir os acidentes e os danos à saúde em decorrência 

do trabalho, como as atividades laborais onde os agrotóxicos são manipulados, 

como também, a Convenção 170, também da OIT, que trata sobrea segurança na 

utilização dos produtos químicos no ambiente de trabalho. 

 

2.6 PROGRAMA DE ANÁLISE DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM 

ALIMENTOS (PARA) - ANVISA 

 

 Ao autorizar o registro de agrotóxicos no Brasil, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA (Ministério da Saúde), determina os Limites Máximos 

de Resíduos (LMR) que poderão estar presentes nos alimentos. Visando monitorar 

estes resíduos nos alimentos do comércio varejista, a ANVISA criou o Programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - PARA, que iniciou seus 

trabalhos em 2001, e a partir de 2003, passou a ser uma ação do Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária (SNVS), coordenado pela ANVISA em conjunto com órgãos 

de vigilância sanitária dos estados brasileiros (LONDRES, 2011). 

 Em relatório recente, divulgado em 2016, referente às amostras monitoradas 

no período de 2013 a 2015, o PARA/ANVISA informou que foram analisadas 12.051 

amostras de alimentos, de origem vegetal e com representatividade na mesa do 

brasileiro, tendo sido estas coletadas em comércios varejistas das capitais do 

território nacional e como resultado, observou-se até 232 agrotóxicos diferentes nas 
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amostras monitoradas sendo que 80,3% do total foram consideradas satisfatórias, o 

que correspondente a 9.680 amostras. Destas 9.680 consideradas satisfatórias, 

42%, ou seja, 5.062, foram isentas de resíduos dos agrotóxicos pesquisados e 

38,3%, 4.618 amostras, apresentaram resíduos dentro do limite máximo de resíduos 

(LMR), estabelecido pela ANVISA. 

 Ainda de acordo com o referido relatório, 2.371 amostras foram consideradas 

insatisfatórias, o que corresponde a 19,7% do total de amostras e destas, 3% 

apresentaram concentração de resíduos de agrotóxicos acima do LMR e ainda, 

18,3% apresentando resíduos de agrotóxicos não autorizados para a cultura. 

 Em relação ao Estado da Bahia, o relatório demonstrou, a partir de 02 

análises fiscais realizadas em 2015 com amostra de uva e de laranja, a presença de 

acefato na primeira amostra, um agrotóxico não autorizado para a cultura . Foram 

tomadas as providências cabíveis em relação ao supermercado infrator e ao 

distribuidor, e, ao final de 2015, o estudo resultou na emissão de 19 notificações 

para 08 redes de supermercados, tendo a maioria apresentado defesa. 

 No relatório é ressaltada a importância e a necessidade de desenvolvimento 

de ações complementares voltadas para o controle de alimentos, porém, em larga 

escala. Desta forma, a Diretoria de Vigilância Sanitária da Bahia - DIVISA/BA busca 

articular-se com outros órgãos para a criação de um Programa Estadual de 

Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em alimentos, o PARA baiano, visando 

alcançar a rastreabilidade de produtos, fomentar o diálogo com produtores e 

consumidores e implementar na Bahia o PARA estadual que já se mostrou exitoso 

em estados como Paraná e Pernambuco, pioneiros nesta implantação.  

 

2.7 BREVE HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – 

ATER NO BRASIL 

 

 Na legislação de meados do século XIX, de acordo com Peixoto (2008) o 

governo federal brasileiro já abordava a propositura de ações muito rudimentares ou 

inseridas em outras políticas públicas, que podiam ser consideradas como embriões 

das ações de extensão rural, como por exemplo, a criação de quatro institutos 

imperiais de agricultura, com atribuições, a princípio, direcionadas à pesquisa e 

ensino agropecuário e de difusão de informações, sendo estes institutos criados de 

acordo com os Decretos descritos abaixo: 
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- Decreto 2.500 de 01.11.1859, criou o Imperial Instituto Baiano de Agricultura; 

-Decreto 2.516 de 22.12.1859, criou o Imperial Instituto Pernambucano de 

Agricultura; 

- Decreto 2.521 de 20.01.1860, criou o Imperial Instituto Sergipano de Agricultura; 

- Decreto 2.607 de 30.06.1860, criou o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura. 

 

 Ainda de acordo com o referido autor, têm-se como a primeira ação de 

extensão rural mais citada na bibliografia a Semana do Fazendeiro, evento realizado 

pela primeira vez em 1929, pela Escola Superior de Agricultura de Viçosa, hoje 

Universidade Federal de Viçosa, porém, outras semanas ruralistas também foram 

realizadas a partir de cooperação entre o Ministério da Agricultura e as Secretarias 

Estaduais de Agricultura, na década de 40 e nestes eventos, técnicos se 

direcionavam aos municípios do interior para ministrar palestras, sendo criados 

também, a partir desta década, postos agropecuários que atuavam como pequenas 

fazendas para demonstração de tecnologias agropecuárias. 

 No Brasil, o início dos serviços de ATER se deu a partir do final da década de 

1940, após a criação da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), em 

Minas Gerais (1948), e ao longo das décadas de 50 e 60,sempre pautada pela 

função educativa e se expandindo por todo o território nacional. A partir da criação 

das ACAR nos estados, foi criada, em 1956, a Associação Brasileira de Crédito e 

Assistência Rural (ABCAR) para coordená-las (CASTRO, 2015; PEIXOTO, 2008). 

 De acordo com Peixoto (2008) as ACAR consistiam em entidades civis, sem 

fins lucrativos, cujos serviços se pautavam na elaboração de projetos técnicos para 

obtenção do crédito junto aos agentes financeiros. 

 Nesse contexto, de acordo com Fonseca (1985) foi criado o sistema oficial de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), que reproduzia o modelo americano 

no Brasil, ou seja, neste modelo, acreditava-se que o repasse, a transferência de 

conhecimento aos agricultores e seus familiares seria a forma ideal para que eles 

adotassem novos hábitos e atitudes que trariam o desenvolvimento das atividades 

produtivas. 

 As ACAR e a ABCAR formavam o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – SIBRATER que segundo Dias (2008), tinha como público 

beneficiado o médio e grande produtor, em detrimento do pequeno produtor rural, 
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direcionando os benefícios para produtos e regiões que melhor respondessem às 

tecnologias modelas e inserção mercantil, dando respostas econômicas mais 

imediatas. 

 Já em 1970 o difusionismo, sobre regime autoritário, tornou-se a principal 

estratégia que orientou as ações extensionistas no período, tendo como missão 

extensionista o aumento da produção agropecuária e da renda do produtor rural, 

porém, por meio de difusão e adoção de tecnologias modernas (e dispendiosas) 

para o agricultor, cujo dispêndio era disfarçado pelo subsídio do crédito agrícola 

barato e poluidor do meio ambiente (PEIXOTO, 2008 apud BRANDENBURG, 1993). 

 Segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA/SP, 2016), a Lei nº 6.126/1974 

deu início ao processo de estatização do Sistema Brasileiro de Extensão Rural e 

assim, foi instituída a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMBRATER), criada em 1970 como empresa pública, e extinta em 1990, pelo 

Governo Collor. 

  Peixoto (2008) ressalta que a partir do surgimento de críticas à falta de 

sustentabilidade ambiental e socioeconômica adotadas pelo padrão tecnológico do 

modelo modernizador e do ressurgimento do movimento ambientalista, no final da 

década de 70, começaram a surgir movimentos em defesa da agricultura alternativa, 

ou seja, uma agricultura que adotava subdivisões nas correntes orgânica, natural, 

biológica e biodinâmica, tendo este movimento sofrido resistência por setores como 

o Estado, acadêmicos e empresariais e tomando força apenas posteriormente, a 

partir dos Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa promovidos em 

Curitiba/PR e Petrópolis/RJ. 

 Ressalta ainda que na década de 1980, a EMBRATER voltou-se ao apoio de 

um modelo diferenciado de desenvolvimento rural, ou seja, ecologicamente correto, 

economicamente viável e socialmente justo e a partir deste marco, passou a 

estimular, dentro do SIBRATER, ações que priorizassem os pequenos produtores e 

assentados rurais do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), como 

também, novas metodologias de capacitação extensionista baseadas em pedagogia 

de alternância. 

 Citando Godinho (2008) o autor explica que a pedagogia da alternância 

compreende o processo de ensino-aprendizagem que utiliza espaços e territórios 

diferenciados, logo, o primeiro é o espaço familiar e a comunidade de origem, 

destacando a importância da realidade do indivíduo e o segundo espaço, 
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compreende a escola, onde o educando partilharia os diversos saberes que possui 

com outros atores, refletindo e promovendo reflexões sobre eles, e depois, retorna à 

família e à comunidade para continuação da práxis (teoria e prática), quer seja na 

comunidade, na propriedade onde desenvolve técnicas agrícolas ou em 

determinados movimentos sociais. 

 Peixoto (2008) destaca também que os serviços de assistência técnica e 

extensão rural só foram tratados de forma específica, porém limitada, na legislação 

brasileira, a partir da Constituição Federal de 1988 com a publicação da Lei nº 

8.171/1991, que dispõe sobre a Política Agrícola e por esta razão, conhecida como 

Lei Agrícola.  

 Acrescenta o autor que só a partir de meados de 1990, produtores, e 

trabalhadores rurais assim como extensionistas se organizaram num pleito de novas 

políticas públicas voltadas para a agricultura familiar demonstrando que se fazia 

necessária políticas públicas embasadas num serviço de ATER com maior 

participação de atores privados e assim, o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

passou a ser o principal responsável pelas políticas voltadas para a ATER, a partir 

de 2003. 

 Em 1996, passa a existir o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), e após alguns anos de sua consolidação, fortaleceu-

se a demanda de movimentos sociais por um serviço de ATER público, gratuito e de 

qualidade, o que incluía o setor estatal e o terceiro setor, onde se inserem ONGs, 

sindicatos e associações (PEIXOTO, 2008) 

 Em 1999, cria-se o Ministério da Política Fundiária e do Desenvolvimento 

Agrário que em 2000 foi renomeado para Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) onde, a partir da regulamentação regimental deste Ministério, as atribuições 

legais de implantação de ações de ATER passaram a ser de competência de dois 

ministérios, quais sejam: Ministério de Agricultura e Abastecimento (MAA) e 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), sendo que a partir de 2003, o MDA 

passa a ser o principal órgão responsável pelas políticas públicas voltadas para a 

ATER. 

 Conforme Dias (2007) em 2003 surgem alterações que terão reflexos 

extremamente notórios nas ações de Assistência Técnica e Extensão Rural sendo a 

primeira delas a transferência da competência de ATER pública do Ministério da 

Agricultura e Abastecimento (MAPA) para o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
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(MDA), com a consequente criação do Departamento de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (DATER), vinculado à Secretaria de Agricultura Familiar do MDA. 

 Cita ainda o autor, como uma transformação importante, o fato de que a 

migração de vários extensionistas da EMATER do Rio Grande do Sul para o DATER 

possibilitou com que as ações e experiências da EMATER gaúcha servissem de 

modelo para a construção de uma nova política pública de ATER, ou seja, a 

experiência levando em conta a proposta de uma “transição agroecológica”, como 

crítica aos preceitos e instrumentos da Revolução Verde e afirmação do projeto 

político “extensão rural agroecológica”, proposta por alguns idealizadores e cuja 

característica principal pode ser extraída do texto abaixo: 

(...) trata-se de uma intervenção de caráter educativo e transformador, 
baseado em metodologias de investigação-ação participante que permitam 
o desenvolvimento de uma prática social mediante a qual os sujeitos do 
processo buscam a construção e sistematização de conhecimentos que os 
leve a incidir conscientemente sobre a realidade. Ela tem o objetivo de 
alcançar um modelo de desenvolvimento socialmente eqüitativo e 
ambientalmente sustentável, adotando os princípios teóricos da 
Agroecologia como critério para o desenvolvimento e seleção das soluções 
mais adequadas e compatíveis com as condições específicas de cada 
agroecossistema e do sistema cultural das pessoas envolvidas no seu 
manejo (Caporal & Costabeber, 2004,p.64).  

 

 Esta nova Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER) ressalta o IEA/SP (2016) teve em sua elaboração um viés democrático e 

participativo, com a articulação de diversos setores do Governo Federal, segmentos 

da sociedade civil, lideranças de organizações de representação dos agricultores 

familiares e dos movimentos sociais. A PNATER, lançada em maio de 2004, definiu 

as diretrizes para a elaboração do Programa Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (PRONATER), com primeira versão publicada em 1 de março de 

2005. Após esse lançamento, o Governo Federal, por meio do DATER/MDA, passou 

a estimular os estados a elaborarem programas estaduais de ATER.  

 Para Dias (2008), a finalidade dessa política era orientar as entidades 

responsáveis pelos serviços de ATER para uma nova prática, capaz de contribuir 

para a realização de uma nova forma de agricultura que preservasse os recursos 

naturais, assegurando aos beneficiários, a produção de alimentos saudáveis e acima 

de tudo valorizando os conhecimentos dos agricultores e respeitando sua realidade, 

trazendo como questões centrais da política o desenvolvimento rural sustentável; o 

uso de metodologias participativas; a valorização do conhecimento local; o 

fortalecimento da agricultura familiar, respeitando-se a pluralidade e as diversidades 



46 

 

sociais, econômicas, éticas, culturais e ambientais do país; a inclusão social da 

população rural brasileira mais pobre; a oferta de alimentos sadios; a geração de 

renda e novos postos de trabalho e para tanto, o eixo orientador para todas as ações 

de ATER deveria ser necessariamente a Agroecologia. 

 A importância de trabalhar numa perspectiva agroecológica, para Caporal e 

Ramos (2006), se embasa na condição de promoção de maior sustentabilidade 

ambiental na agricultura e desenvolvimento com maior equidade social, geração de 

renda e postos de trabalho nomeio rural, respeitando-se as diferenças culturais das 

pessoas envolvidas. 

 Já Azevedo e Netto (2015) ressaltam que as estratégias agroecológicas de 

desenvolvimento rural devem permear uma ampla área no sentido de 

desenvolvimento, quais sejam, aqueles que englobam alterações capazes de 

melhorar os níveis de educação, saúde, bem-estar, geração de maior equidade 

social, garantia de maior proteção ambiental nos processos produtivos e segurança 

alimentar, sem limitar-se somente aos aspectos de crescimento econômico, 

produção e produtividade e, para além de tudo isso, devem considerar as várias 

dimensões da sustentabilidade: econômica, social, ambiental, cultural, política e 

ética. 

 Por fim, e ressaltando a importância da extensão rural nos processos de 

desenvolvimento econômico e social, faz-se mister explanar a concepção de Dias 

(2008), quando afirma que  os processos de inovação produtiva na agricultura têm 

os serviços de assistência técnica, conhecidos como “extensão rural” como 

essenciais e através deles, se estabelecem canais de comunicação entre produtores 

rurais e centros de pesquisa e de ensino promovendo importantes mudanças nos 

modos de produção agropecuária, explicitando ainda que, vários estudos tem 

apontado o vínculo entre extensão rural e políticas de promoção do desenvolvimento 

rural, através da capacidade da intervenção de profissionais que orientem in loco as 

mudanças propostas pelas políticas públicas. 

 Já Peixoto (2008), além de corroborar o acima exposto, acrescenta que a 

extensão rural é necessária também, para além das atividades agropecuárias, para 

o desenvolvimento das atividades florestal e pesqueiras, especificamente, vez que o 

tema extensão rural tem sido discutido em vários os âmbitos, de acadêmicos a 

políticos e entre extensionistas, carecendo, no entanto, de atuante regulação de 

suas atividades. 
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2.7.1 A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER (Lei 

12.188/2010) 

 

 Caporal (2011), referindo-se à PNATER de 2003, afirma que esta usufruiu de 

ampla legitimidade sociopolítica, por ter contado com ampla participação de setores 

interessados na sua implementação, quais sejam, organizações governamentais e 

não governamentais e organizações de representação da agricultura familiar, tendo 

como missão os princípios e objetivos que incorporavam o desenvolvimento rural 

sustentável com base nos princípios da Agroecologia, sendo a primeira política 

pública de esfera federal que incluiu a Agroecologia entre as recomendações para 

as ações de apoio ao desenvolvimento rural e agrícola nacional. 

 Neste contexto, o autor critica a PNATER de 2010 comparando-a a de 2003, 

e para tanto, destaca dois pontos principais, listados abaixo, sem excluir outras 

inquietações demonstradas no seu trabalho. 

a) exclusão da Agroecologia e a consequente falta de legitimidade social da Lei de 

ATER: o que ocorreu, na opinião do autor, em virtude da reduzida ou quase nula 

participação da sociedade civil nos processos de debates de ATER ocorridos em 

2009, que desembocou na elaboração do Projeto de Lei nº 5.665/2009 e que deu 

origem à Lei 12.188/2010;  

b) operacionalização da Lei de ATER: destacando neste item a centralização 

exacerbada e desnecessária; a dispensa de licitação ao invés da flexibilização dos 

critérios; a imprevisibilidade de fontes estáveis e seguras de recursos; a privatização 

da fiscalização do programa e o caráter residual da participação da sociedade civil. 

 Silva e Caporal (2013), por sua vez, ressaltam que nas mudanças ocorridas 

na Extensão Rural, desde 2003, a Agroecologia passou a constar da Política 

Nacional de Ater como um enfoque científico que nortearia a Extensão para ações 

na perspectiva ecosocial, porém, citando Hernandéz e Guzmán (2011), os referidos 

autores confirmam o acima exposto, sobre a alternatividade do princípio de base 

ecológica adotado pela PNATER de 2010, e a consideram um retrocesso, quando 

chamam a atenção para o fato de que a Agroecologia aparece como um olhar 

alternativo, que tem demonstrado sua pertinência quando o objetivo é a transição 

para agriculturas que sejam mais sustentáveis. 

 Lamentavelmente, na maioria das práticas atuais da agricultura, de acordo 

com a literatura, tais princípios de base ecológica não são observados nem 
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adotados. Ao contrário, se observa o estabelecimento e difusão do cultivo com 

utilização de agrotóxicos, tanto nas monoculturas do agronegócio quando na 

produção derivada da agricultura familiar. 

 A Lei 12.188/2010, promulgada em 11 de janeiro de 2010, institui a Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária – PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER, 

alterando a lei de Licitações, Lei nº 8.666 de 1993 e dando outras providências. 

 Em seu artigo 1º, estabelece o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA 

como o competente pela formulação e supervisão da PNATER, e no parágrafo único 

do citado artigo, especifica como prioritários, na destinação dos recursos financeiros 

da PNATER, o apoio às entidades e aos órgãos públicos e oficiais de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – ATER. 

 Para fins da citada Lei, seu parágrafo 2º, inciso I, esclarece o que se entende 

por Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, ou seja, corresponde ao serviço 

de educação não formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove 

processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e 

dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades 

agroextrativistas, florestais e artesanais; 

 Uma vez que este trabalho trata sobre a temática dos agrotóxicos, cabe 

destacar os incisos do artigo 3º da PNATER, para que se possa tecer comentários 

sobre alguns deles, durante a explanação. O referido artigo 3º traz, como princípios 

da PNATER: 

I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização 
adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente;  
II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência 
técnica e extensão rural;  
III - adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, 
interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a 
democratização da gestão da política pública;  
IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque 
preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; 
V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e 
VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional. 
(PNATER, 2010, grifos da autora) 

 

 Observe-se que para que possa ser atendido o disposto no inciso I, ou seja, 

para que seja possível o desenvolvimento rural sustentável, com a devida 

preservação do meio ambiente, se faz necessária a adoção de medidas protetivas e 
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preventivas da saúde do trabalhador e de danos ambientais, especialmente, na 

utilização de agrotóxicos; 

 Da mesma forma, para que se possa promover a acessibilidade da 

comunidade rural aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, se faz 

necessária a adoção de medidas governamentais que, de fato, possam promover no 

meio rural, uma inclusão social equitativa. 

 Já a adoção de metodologia participativa, na prestação de serviços de ATER, 

requer a devida formação do agente, ou seja, de acordo com Caporal (2009) a 

PNATER, ao deixar de adotar os paradigmas convencionais conservadores do 

extensionismo difusionista, passa a exigir um novo perfil profissional para a 

Extensão Rural e assim, deve-se levar em consideração na formação dos Agentes 

de ATER, o imperativo socioambiental, as bases teóricas da Agroecologia, o 

enfoque metodológico-participativo, como norte para a prática extensionista, além da 

necessidade de observar algumas características essenciais do perfil do Agente 

extensionista, como:  

-Capacidade de adotar visão holística e sistêmica; 

-Capacidade de articulação e conciliação; 

-Capacidade de liderança; 

-Capacidade de adotar e praticar posturas participativas; 

-Capacidade de construção e sistematização de conhecimentos técnicos; 

-Capacidade de análise e síntese; 

-Demonstrar aptidão para planejamento e ação planejada. 

 Soares e Carvalho (2016), da EMATER/MG, ressaltam que os recursos 

metodológicos participativos, requerem dos atores sociais um olhar crítico e 

investigativo sobre a realidade no qual se inserem, visando compreendê-la e 

transformá-la, logo, partindo-se de uma realidade conhecida, busca-se definir e 

alcançar uma realidade desejada para atores envolvidos. 

 No que se refere à adoção dos princípios da agricultura de base ecológica, 

observe-se que a PNATER de 2010 não traz este princípio como obrigatório e sim 

como preferencial, visando o estabelecimento de sistemas de produção 

sustentáveis.  

 Como objetivos da PNATER, dispostos nos incisos do seu artigo 4º, têm-se: 
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I - promover o desenvolvimento rural sustentável;  
II- apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e 
vocações regionais e locais; 
III - aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das atividades e 
serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive agroextrativistas, 
florestais e artesanais;  
IV - promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários;  
V- assessorias as diversas fases das atividades econômicas, a gestão de 
negócios, sua organização, a produção, inserção no mercado e 
abastecimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias 
produtivas; 
VI - desenvolver ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e 
recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da 
biodiversidade;  
VII - construir sistemas de produção sustentáveis a partir do 
conhecimento científico, empírico e tradicional;  
VIII - aumentar a renda do público beneficiário e agregar valor a sua 
produção;  
IX - apoiar o associativismo e o cooperativismo, bem como a formação de 
agentes de assistência técnica e extensão rural;  
X – promover o desenvolvimento e a apropriação de inovações tecnológicas 
e organizativas adequadas ao público beneficiário e a integração deste ao 
mercado produtivo nacional; 
XI – promover a integração da Ater com a pesquisa, aproximando a 
produção agrícola e o meio rural do conhecimento científico; e 
XII – contribuir para a expansão do aprendizado e da qualificação 
profissional e diversificada, apropriada e contextualizada à realidade do 
meio rural brasileiro. (PNATER, 2010, grifos da autora) 

 

 Como beneficiários da PNATER, a Lei traz em seu artigo 5º: 
 

[...]  
II - nos termos da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, os agricultores 

familiares ou empreendimentos familiares rurais, os silvicultores, 

aquicultores, extrativistas e pescadores, bem como os beneficiários de 

programas de colonização e irrigação enquadrados nos limites daquela Lei. 

(PNATER, 2010, grifos da autora) 

 

 Após mudanças na legislação brasileira, ocorridas em meados de 2016, o 

Brasil, que dispunha de dois Ministérios atuando na operacionalização de suas 

políticas para o setor agropecuário, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), atuando no segmento patronal do setor e o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDA), direcionado à agricultura familiar, 

atualmente, teve o segundo deles extinto e suas atribuições direcionadas para uma 

secretaria especial ligada à Casa Civil da Presidência da República (FAVARETO; 

NIKAGAWA, 2017). 

 O texto dos artigo 1º e 2º do Decreto nº 8780, de 27.05.2016, explicita quais 

as secretarias e competências do MDA que foram transferidas para a Casa Civil da 

Presidência da República: 
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Art. 1º Ficam transferidas do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
para a Casa Civil da Presidência da República: 
I - a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário; 
II - a Secretaria de Reordenamento Agrário; 
III - a Secretaria da Agricultura Familiar; 
IV- a Secretaria de Desenvolvimento Territorial; e 
V - a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia 
Legal. 
 
Art. 2º Ficam transferidas, do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário para a Casa Civil da Presidência da República, as competências: 
 I - de reforma agrária; 
II - de promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural 
constituído pelos agricultores familiares; e 
III - de delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos e determinação de suas demarcações, a serem homologadas por 
decreto. 

 

 A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER, 

preconiza que a missão da Ater brasileira é: "Participar na promoção e animação de 

processos capazes de  contribuir para a construção e execução de estratégias de 

desenvolvimento rural sustentável, centrado na expansão e fortalecimento da 

agricultura familiar e das suas organizações, por meio de metodologias educativas e 

participativas, integradas às dinâmicas locais, buscando viabilizar as condições para 

o exercício da cidadania e a melhoria de qualidade de vida da sociedade”. 

(VERDEJO, 2010) 

 Para que as ações de ATER sejam realizadas no intuito do cumprimento da 

missão da PNATER, se faz necessário acompanhamento e avaliação pela 

sociedade civil, pelas entidades de ATER, Associações e Conselhos envolvidos na 

temática, das academias e em especial, dos órgãos de controle. 
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SEÇÃO III 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL: 

 

 

 Realizar levantamento do perfil socioeconômico, do manejo de agrotóxicos e 

dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER em duas 

comunidades rurais do Município de Paulo Afonso/BA e sua correlação com 

possíveis danos à saúde e riscos ambientais pelo uso de agrotóxicos. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar levantamento e descrever as condições socioeconômicas das 

populações estudadas; 

 Identificar as práticas de uso de agrotóxicos quanto à aquisição, transporte, 

armazenamento, preparo, aplicação, descarte das embalagens vazias, 

lavagem de roupas e EPI contaminados; 

 Analisar se estas práticas se enquadram no paradigma de “uso seguro” 

estabelecido em manuais e determinações legais ou se favorecem riscos à 

saúde do trabalhador rural e contaminação ambiental; 

 Realizar levantamento sobre existência ou não de serviços de ATER e 

caracterizá-los (em caso positivo); 
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SEÇÃO IV 

 

4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 PRECEITOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios de Ética 

em Pesquisa dispostos na Resolução nº 510/2016, que dispõe sobre as normas 

aplicáveis às pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. 

  A pesquisa foi submetida ao Conselho de Ética em Pesquisa – CEP, da 

Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, CAEE nº 

67710317.9.0000.5196, tendo sido aprovada em 26.05.2018, conforme parecer nº 

2.677.466. 

 Foram obtidas, previamente, as autorizações para realização das pesquisas 

nas comunidades rurais, através de assinatura de Termo de Anuência pelas 

presidências das referidas associações de produtores rurais, como também, do 

órgão responsável municipal, a Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura 

Municipal de Paulo Afonso/BA. 

 

4.2 RISCOS, DESCONFORTOS E BENEFÍCIOS 
 
 Os participantes foram informados quanto aos riscos, benefícios e 

desconfortos oriundos do desenvolvimento da pesquisa, pois, embora a participação 

na pesquisa não infrinja as normas legais e éticas, pode oferecer riscos mínimos aos 

participantes por tratar-se de coleta de informações sobre a atuação laboral da 

comunidade.  

 Os participantes também foram informados que tanto imagens quanto 

materiais sonoros (gravação das falas) obtidas durante a realização da pesquisa, só 

seriam utilizados em mídias ou publicações, a título de ilustração, após a devida 

autorização destes, expressa no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE ou Termo de Assentimento - TA e em Termo próprio de Autorização de Uso 

de Imagem e Depoimentos. 

 Receberam as informações quanto aos benefícios da pesquisa que 

consistem, a priori porém não limitados a estes, no  estreitamento de laços entre a 
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comunidade rural e a Universidade, na busca de conhecimentos e técnicas de 

amenização dos riscos à saúde dos trabalhadores e dos impactos ambientais, pelo 

uso de agrotóxicos. 

 

4.3 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal, do tipo quali-quantitativo, através de 

pesquisa observacional. A amostra foi escolhida por conveniência e saturação. 

obtendo-se “N” de 19 representantes de famílias na Comunidade Rural Baixa do Boi 

e 17 na Comunidade Rural Caiçara I. 

 

4.4 ÁREA DE ESTUDO 

 

 O município de Paulo Afonso, na Bahia (Figura 1), conforme informações 

extraídas da página oficial da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso - Secretaria de 

Turismo (BAHIA, 2018), pertence à micro-região homogênea nº 147 (Sertão de 

Paulo Afonso) e ocupa área territorial de 1.700,40 km², limitando-se ao Norte com o 

município de Glória, ao Sul com os município de Jeremoabo e Santa Brígida e com o 

Estado de Sergipe, a Leste, com o Rio São Francisco e com o Estado de Alagoas e 

a Oeste, com o município de Rodelas, sendo o Rio São Francisco o marco que 

separa os Estados da Bahia e Alagoas, Bahia e Pernambuco e Alagoas e Sergipe. 

 Possui área formada por planaltos e depressões, apresentando solo cristalino, 

clima semiárido, por estar situada na área do sertão nordestino, com pluviosidade 

média entre 500 e 600 mililitros anuais, temperatura média elevada (em torno dos 

30°, chegando aos 40° nos períodos mais quentes e a 22°, nos períodos mais frios), 

sendo a caatinga sua vegetação predominante, o que influencia o clima da cidade 

(BAHIA, 2018). 
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FIGURA 01: Mapa do Município de Paulo Afonso/BA 

 

FONTE: https://www.cidade-brasil.com.br/MAPA-paulo-afonso.html (2018) 

 

A comunidade rural do povoado Baixa do Boi (Figura 02) encontra-se 

localizada no município de Paulo Afonso/BA, possuindo aproximadamente 325 

habitantes distribuídos em cerca de 57 famílias, em uma área total de 350 hectares, 

sendo: 210 destes irrigáveis, com predominância produtiva destinada à fruticultura, 

horticultura, floricultura e forragens, 70 não irrigáveis e 70 correspondente à área de 

reserva legal (preservação ambiental). Limita-se ao Sul com o povoado Riacho, ao 

Leste com o povoado Riacho Grande e ao Norte e Oeste com propriedades 

particulares. A comunidade é beneficiária do Projeto de Irrigação Paulo Afonso/BA, 

vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da 

Bahia – SEAGRI/BA e gerido pelo Distrito de Irrigação de Paulo Afonso - DIPA 

(BAHIA, 2016b).   

O Projeto Piloto de Irrigação Caiçara I antes vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e atualmente, à Secretaria de Agricultura e Aquicultura 

https://www.cidade-brasil.com.br/mapa-paulo-afonso.html
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do Governo Municipal, tendo sido implementado no povoado Caiçara I (Figura 02), 

visando beneficiar cerca de 192 habitantes, distribuídos em 32 famílias. A área do 

Projeto corresponde a 100 hectares irrigados distribuídos em 32 lotes, e limita-se ao 

Norte com a Serra do Padre, ao Sul com o povoado Caiçara II, ao Leste com o 

povoado Araticum e ao Oeste, com o povoado Campos Novos, tendo como 

principais culturas: feijão (Phaseolus vulgaris L.), milho (Zea mays L.) tomate 

(Solanum lycopersicum L.), cebola (Allium cepa L.), banana (Musa paradisiaca L.) e 

quiabo (Abelmoschus esculentus L.) (BAHIA, 2016a). 

 

FIGURA 02: Localização geográfica das áreas de estudo no Município de Paulo Afonso/BA, 

destacadas: A – Baixa do Boi e B – Caiçara I 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico/PMPA. Adaptado pela autora (2016). 

 

4.5 PÚBLICO ALVO 

  

 O público alvo consiste de um representante de cada família de produtores 

das comunidades rurais Baixa do Boi e Caiçara I, sendo: 19 (dezenove) produtores 

rurais da comunidade Baixa do Boi e 17 (dezessete) da comunidade Caiçara I. 

A 
B 
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 A escolha por estes núcleos populacionais para realização da pesquisa se 

justifica por serem populações beneficiadas com projetos de irrigação, cuja produção 

é destinada, predominantemente, para abastecimento do mercado consumidor, onde 

a utilização de agrotóxicos é tida como forma de redução dos problemas gerados 

pelas pragas na lavoura. 

 

4.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 Foram incluídos na pesquisa representantes de famílias que desenvolvem 

atividades de produção rural e/ou que prestem serviços laborais nas comunidades 

objeto do estudo e que estejam dispostos a participarem voluntariamente do projeto, 

independentemente da idade, incluindo menores de 18 (dezoito) anos. Foram 

excluídos da pesquisa aqueles que, mesmo sendo produtores rurais, não se 

voluntariaram a participar do estudo; aqueles representantes de famílias que, 

mesmo residindo na comunidade objeto de estudo, não desenvolvam atividade de 

produção rural, como também, pessoas que embora componham a comunidade, 

possuam dificuldades cognitivas ou alguma deficiência que as impeça de participar 

da pesquisa. 

 

4.7 INSTRUMENTO DA PESQUISA  

 

O trabalho, do ponto de vista metodológico, foi executado sob os preceitos da 

metodologia quali-quantitativa de pesquisa, visto que, de acordo com Bohner (2015 

apud MYNAIO; GOMES, 2012), tal abordagem permite além de informações 

múltiplas, a formulação de interpretações profundas e legítimas, de modo a 

responder a questionamentos intrínsecos ao tema em estudo. 

 No que se refere ao método qualitativo de pesquisa, Minayo (2016) ressalta 

que este responde a questões muito particulares e se ocupa com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes 

dos atores sociais, logo, considera o nível subjetivo e relacional da realidade social 

do ser humano, visto que este ser humano se distingue não somente pelo seu agir, 

mas por sua habilidade de pensar e interpretar suas ações num contexto que 

considera a sua e a realidade do outro. 
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Trata-se de pesquisa de campo exploratório-descritiva, onde se utilizou como 

instrumento de pesquisa para o levantamento de dados Formulário de Entrevista 

Semiestruturado (apêndice F), aplicado a representantes das famílias de agricultores 

com utilização de gravador de áudio digital para captação das falas durante as 

entrevistas, além de observações diretas em campo durante as atividades laborais 

dos produtores rurais, com as devidas anotações em diário de campo e registro 

fotográfico. 

A escolha pela técnica de entrevista aberta se deu em virtude de se mostrar 

esta a mais adequada à obtenção de informações que requerem maior 

detalhamento, visto que, de acordo com Reis (2005), a técnica de entrevista aberta 

promove a máxima interação entre o sujeito investigado e o sujeito investigador. 

O referido autor, citando Orti (1998), advoga pela técnica ressaltando que a 

função metodológica básica desta forma livre de entrevista, no contexto de uma 

investigação sociológica, se limita “à reprodução do discurso motivacional 

(consciente ou inconsciente) de uma personalidade típica, em uma situação social 

bem definida”, e ainda, pelo fato que de que este tipo de entrevista, 

fundamentalmente qualitativa, possibilita maior liberdade de expressão levando a 

supor que se poderá compreender melhor os pontos de vista, sentimentos, atitudes 

e ideias das pessoas entrevistadas. 

O referido instrumento de pesquisa está dividido por blocos, contendo 

questões exploratório-descritivas, variáveis quantitativas e qualitativas, associando 

perguntas objetivas e perguntas subjetivas. Cada bloco traz questões que versam 

sobre: Bloco 1 – Condições socioeconômicas das famílias; Bloco 2- Conhecimento 

geral, aquisição, transporte e armazenamento de agrotóxicos; Bloco 3 – Práticas de 

trabalho com agrotóxicos: preparo e aplicação; Bloco 4 – destinação final de 

embalagens vazias; Bloco 5 – lavagem das roupas e limpeza de EPI usados no 

trabalho com agrotóxico; Bloco 6 - Atuação dos agentes de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – ATER. 

As variáveis investigadas foram: sexo, idade, estado civil, grau de 

escolaridade, tamanho da propriedade, composição familiar, composição da mão de 

obra, composição e origem da renda familiar, número de dependentes da renda 

familiar, tipo de produção, percepções e conhecimentos gerais no uso de 

agrotóxicos, forma de aquisição, transporte e armazenamento de agrotóxicos, 

práticas de trabalho no preparo e aplicação de agrotóxicos, destinação final das 
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embalagens vazias de agrotóxicos, lavagem de roupas e limpeza dos EPI 

contaminados com agrotóxicos, atuação dos agentes de assistência técnica e 

extensão rural. 

Para elaboração do Formulário de Entrevista Semiestruturado, tomou-se por 

base manuais de segurança publicados pela Associação Nacional de Defesa 

Vegetal – ANDEF, quais sejam: Manual de Uso Correto e Seguro de Produtos 

Fitossanitários (2008), Manual de Transporte de Produtos Fitossanitários (2006), 

Manual de Armazenamento de Produtos Fitossanitários (2006), Manual de Uso 

Correto de Equipamentos de Proteção Individual (2008), Manual Segurança e Saúde 

do Aplicador de Produtos Fitossanitários (2008), Boas Práticas Agrícolas no Campo 

(2006), Cartilha sobre agrotóxicos – série Trilhas do Campo (2011), publicada pela 

ANVISA e outros manuais publicados por instituições públicas de Saúde que se 

refiram ao trabalho na agricultura, como também, roteiros de entrevistas e 

questionários aplicados em outros trabalhos publicados sobre o tema, a exemplo dos 

trabalhos desenvolvidos por Abreu (2014) e Bohner (2015). 

 

4.8 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Inicialmente, foi realizado contato prévio com as presidências das 

associações e agendada participação da pesquisadora em reunião extraordinária da 

associação de trabalhadores rurais e/ou moradores de cada comunidade rural, que 

ocorreram na primeira semana do mês de junho/2018, em dias alternados. 

Nesta ocasião, foram apresentados aos presentes, a pesquisa, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A), o Termo de Assentimento - 

TA (Apêndice B), o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos 

(Apêndice C),e o Formulário de Entrevista Semiestruturado (Apêndice F), que foi 

posteriormente aplicado durante as entrevistas. 

Esta participação em reunião extraordinária foi de extrema importância visto 

que traduziu-se numa  oportunidade para sensibilização da comunidade ao teor da 

pesquisa, sendo transmitidas,  de forma detalhada, todas as informações sobre a 

importância da realização da pesquisa, o compromisso com o sigilo e preservação 

do anonimato dos participantes, vistos que estes seriam mencionados na pesquisa 

representados por uma letra p(produtor) e uma numeração, seguido do código da 
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comunidade à qual pertence, ou seja, C1 para Comunidade Baixa do Boi e C2 para 

comunidade Caiçara I. 

Também foram informados sobre os riscos e benefícios aos participantes 

inerentes à pesquisa, a ausência de custos para a população, a preferência pelo 

membro da família que realizasse o manejo de agrotóxicos (preparo e aplicação) e, 

principalmente, a informação de que o participante poderia sair da pesquisa no 

momento que desejar.  

As reuniões foram extremamente frutíferas, tendo em vista que foi possível 

perceber a atenção e interesse dos produtores rurais pelo tema, o que se confirmou 

a partir da participação e das várias perguntas e questionamentos efetuados após a 

explanação da pesquisa, sendo todas dirimidas naquele momento. 

Pelo avançar da hora, foi acordado que a assinatura voluntária do TCLE e/ou 

TA seria realizada momentos antes da realização da entrevista, oportunidade em 

que também seriam sanadas as possíveis dúvidas que viessem a ocorrer, sobre a 

pesquisa proposta. 

 

4.9 COMPOSIÇÃO AMOSTRAL 

 

A pesquisa foi realizada com os produtores rurais que se voluntariaram à 

participar, através da assinatura do TCLE ou TA, sendo eles beneficiados ou não 

pelo Projeto de Irrigação, obedecendo-se os critérios de inclusão e exclusão no 

estudo. 

Obteve-se adesão de 19 participantes na Comunidade rural Baixa do Boi e 17 

na Comunidade rural Caiçara I. 

 

4.10 COLETA DE DADOS 

 

Na segunda semana do mês de junho/2018, foram iniciadas as entrevistas em 

ambas as comunidades, concomitantemente, com os produtores rurais que durante 

a reunião extraordinária manifestaram interesse em participar, e forneceram seus 

dados para contato ou já agendaram a realização da entrevista. 

Nos intervalos das visitações, para realização das entrevistas pré-agendadas, 

os trabalhadores rurais da comunidade que não compareceram à reunião 

extraordinária foram visitados em suas residências, onde lhes foram fornecidas as 
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mesmas informações detalhadas, explanadas na reunião, com apresentação do 

TCLE, do TA, do Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos e do 

Formulário de Entrevista Semiestruturado e buscada sua adesão à pesquisa. Foram 

obtidos alguns sucessos, que resultaram na imediata realização da entrevista, ou 

pré-agendamento desta, cumprindo-se neste momento, os trâmites de assinatura 

prévia do TCLE. 

Durante o primeiro contato com a família, na reunião extraordinária ou na 

visita prévia residencial, foi informada a preferência pela participação do 

representante familiar que realizasse o manejo dos agrotóxicos, ou seja, as 

atividades de preparo e aplicação. 

Também, antes do início da entrevista, foi solicitado ao participante que 

indicasse qual membro da família era responsável pela lavagem das roupas e 

limpeza dos EPI contaminados com agrotóxicos, para que se pudesse propor a este 

a participação na pesquisa, respondendo exclusivamente ao Bloco 5 do formulário 

de entrevista semiestruturado.  

A pessoa indicada recebeu os esclarecimentos necessários, foi colhida a sua 

assinatura no TCLE ou TA, e após a entrevista com o representante da família, 

seguiu-se a entrevista com o responsável pela lavagem das roupas (se fosse este 

pessoa diferente do produtor rural). 

Nos casos em que o responsável pela lavagem das roupas e EPI estivesse 

ausente, ou não concordasse em participar da pesquisa, era questionado ao próprio 

produtor entrevistado se ele conhecia estas práticas e se gostaria de fornecer essas 

informações. Em algumas situações as informações foram fornecidas pelo produtor 

e em outras, o bloco ficou sem respostas, por não disporem de informantes 

imediatos.  Em algumas famílias, detectou-se que o próprio produtor rural realizava 

a limpeza das roupas e EPI utilizados por ele, nas atividades laborais, logo, a 

pesquisa se deu com sua participação integral, em todos os blocos. 

Para aqueles participantes incapazes de ler e/ou assinar, os documentos 

alusivos à pesquisa foram lidos e detalhadamente explicados, elucidando-se 

quaisquer dúvidas. Nestes casos, a concordância da participação foi expressa 

mediante coleta da impressão digital do polegar direito, na presença de duas 

testemunhas, que assinaram o documento conjuntamente. 

As entrevistas foram realizadas nas residências dos produtores rurais, 

buscando possibilitar a este maior comodidade, ou em campo, dependendo da 
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preferência do participante e do horário agendado, com duração média de 40 

minutos, considerando-se o prazo para resposta das perguntas formuladas e 

anotações de observações no formulário, que posteriormente, serviram para 

subsidiar dúvidas provenientes da má qualidade ou interrupção do áudio. 

As falas dos participantes que autorizaram expressamente a gravação foram 

gravadas em mídia, e posteriormente transcritas, para facilitar a extração, análise e 

interpretação das falas na fase de tratamento dos dados obtidos. 

 Este material está mantido em arquivo digitalizado, como fonte bruta de 

informações de campo, e não será utilizado em mídias ou publicações, mesmo em 

publicações científicas, a título de ilustração, se não tiverem sido obtidas as 

autorizações expressas e prévias dos participantes, no TCLE ou TA e no Termo de 

Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos. 

Importante ressaltar que essa fase de coleta de dados da pesquisa foi 

realizada pela própria pesquisadora, na comunidade Baixa do Boi e pela 

pesquisadora e outro pesquisador, componente da equipe de trabalho, na 

comunidade Caiçara I. 

Entende-se que nesta fase, de coleta dos dados, se faz necessário o 

envolvimento do menor número possível de pessoas da equipe, visando minimizar 

possíveis erros ou distorções nas observações e anotações das respostas, por falha 

no processo de acolhimento ou de comunicação entre entrevistador e o participante 

entrevistado. 

O bloco 1 do referido formulário é composto por perguntas objetivas, que 

admitem respostas diretas, com a finalidade de obter o conhecimento das condições 

socioeconômicas da população como também, informações generalizadas sobre o 

uso de agrotóxicos.  

Os demais blocos (02 ao 06), são compostos por perguntas subjetivas, sem 

opções de respostas e permitem aos participantes responderem conforme seu 

entendimento, suas vivências e suas experiências, ou seja, de  forma livre. Estes 

blocos objetivam obter informações sobre o conhecimento e a percepção da 

população quando aos agrotóxicos, em suas mais diversas abordagens, ou seja: 

aquisição, transporte e armazenamento; práticas de trabalho envolvendo preparo e 

aplicação; destinação final das embalagens vazias; lavagem das roupas sujas e EPI 

contaminados; atuação dos agentes de assistência técnica e extensão rural - ATER. 
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A finalização das entrevistas ocorreu na primeira semana do mês de 

agosto/2018. 

Em oportunidades pré-agendadas, foram realizadas as observações diretas 

das práticas de trabalho do produtor rural, com as devidas anotações e observações 

no diário de campo e, nos casos de dúvidas quanto às atividades desenvolvidas, 

estas foram dirimidas através de questionamentos verbais aos próprios produtores, 

com anotações das respectivas respostas. 

A observação participante se mostra indispensável visto que, de acordo com 

Reis (2005), é um método pelo qual se estabelece uma relação concreta e intensiva 

entre o investigador e o fato social ou os atores, dos quais se obtêm dados que logo 

se sistematizam para desenvolver a investigação. Destaca o referido autor que 

Sanchez Parga (1989) indica que este método é uma “leitura lógica das formas” e 

supõe o exercício e “metodologia da observação” (desconstrução e produção de 

nova realidade).  

Cabe ressaltar que o citado acompanhamento in locoteve como objetivo 

acompanhar os critérios e técnicas adotados e informados pelo produtor rural para 

aplicação de agrotóxicos, ou, ainda, os critérios e técnicas alternativas de controle 

de pragas adotados por aqueles produtores rurais que não utilizam agrotóxicos nas 

suas atividades laborais, porém, promovem outras formas "naturais" de defesa das 

suas culturas. 

 

4.11 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

À medida que se realizava a coleta dos dados, estes eram transcritos numa 

planilha auxiliar (Programa Excel 2010), desenvolvida pela autora para tal fim, onde 

constou-se  o número da questão do formulário semi-estruturado de entrevista, 

divididas por blocos, também conforme o referido formulário sendo as respostas 

transcritas em cada célula correspondente. 

As comunidades foram codificadas como: Baixa do Boi - Comunidade 01 (C1) 

e Caiçara I, - Comunidade 02 (C2). Esta classificação facilitará a identificação da 

proveniência do produtor rural, em relação à sua comunidade, visto que, a 

codificação para os produtores será composta pela numeração deste e numeração 

da sua comunidade, assim, por exemplo, o produtor 01 da Comunidade Baixa do Boi 
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será codificado como P1C1, e o produtor 01 da Comunidade Caiçara I será 

codificado como P1C2 e assim, sucessivamente. 

Para os dados quantitativos, e levantamento das condições socioeconômicas 

das comunidades, adotou-se tabulação simples no Programa Excel 2010, 

analisando-se os referidos dados através de análise descritiva. Além disso, foram 

elaborados gráficos e tabelas para ilustrar os dados obtidos. 

Para a análise qualitativa provenientes das entrevistas (questões subjetivas), 

trabalhou-se com a análise do conteúdo das informações, que de acordo com 

Severino (2016) é um conjunto de técnicas de análises de comunicações e trata-se 

de compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto destas comunicações, e 

foi realizada por temas criados a partir dos blocos 02 ao 06, do Formulário 

Semiestruturado de Entrevista, resultando nos cinco temas abaixo descritos: 

 

Tema 01: Conhecimento sobre agrotóxicos (aquisição, transporte, armazenamento); 

Tema 02: Manejo de agrotóxicos (preparo e aplicação); 

Tema 03: Descarte de embalagens vazias (destinação final); 

Tema 04: Lavagem de roupas e limpeza de EPI (contaminados com agrotóxicos); 

Tema 05: Assistência Técnica e Extensão Rural (disponibilidade do serviço e 

atuação dos agentes) 

 

 Com o intuito de demonstrar (considerando-se o paradigma de “uso seguro” 

de agrotóxicos) as técnicas que devem ser adotadas nas diversas atividades 

inerentes ao uso de agrotóxicos quais sejam: aquisição, transporte, armazenamento, 

preparo e aplicação, destinação final das embalagens vazias e lavagens de roupas e 

EPI contaminados, como também, embasar a análise dos dados e discussão da 

pesquisa, têm-se abaixo quadro discriminativo das medidas de uso seguro descritas 

nos manuais da ANDEF. 
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Quadro 1. Medidas de uso seguro para atividades com agrotóxicos (ANDEF)  

AQUISIÇÃO TRANSPORTE ARMAZENAMENTO 

1-Consulta ao Engenheiro Agrônomo 1-Verificar no estabelecimento 
comercial da necessidade de 
cuidado especial para 
transportar os agrotóxicos 
adquiridos 

1-Depósito deve ser separado 
de outras construções e estar 
livre de inundações 

2-Utilizar receituário agronômico e 
manter segunda via guardada 

2-Verificar preenchimento da 
Nota Fiscal o preenchimento 
das disposições exigidas no 
Regulamento de Transporte 
de Produtos perigosos(RTTP) 

2-Depósito deve ficar a uma 
distância mínima de 30 metros 
de fontes de água, residências 
e instalações para animais 

3-Exigir Nota fiscal para consulta do 
endereço da unidade de recebimento 
das embalagens vazias 

3-Verificar se a Nota Fiscal 
está acompanhada da Ficha 
de Emergência e do Envelope 
de Transporte 

3-A construção deve ser de 
alvenaria e possuir piso 
cimentado, telhado resistente 
e sem goteiras 

4-Adquirir os EPI necessários e se 
informar sobre como utilizá-los 

4-Conferir, a depender da 
classificação toxicológica,se 
os agrotóxicos estão dentro do 
limite de isenção para 
transporte 

4-A construção deve possuir 
boa ventilação e iluminação 
natural, sem permitir entrada 
de animais. 

 

5-Conferir prazo de validade dos 
agrotóxicos 

5-Estando dentro do limite de 
isenção para transporte, usar 
veículo com caçamba externa 
(camionete, caminhão, etc) 

5-As instalações elétricas 
devem estar em boas 
condições para evitar curto-
circuito e incêndios 

 

6–Verificar se há avarias ou 
vazamentos na embalagem 

6-Se a quantidade estiver 
acima do limite de isenção 
para transporte, solicitar 
entrega por motorista e 
veículos de acordo com RTTP 

6-As portas devem 
permanecer trancadas para 
evitar entrada de crianças e 
pessoas não autorizadas 

7-Verificar condições de leitura das 
informações do rótulo 

7- Não transportar dentro da 
cabine 

7-As embalagens devem ser 
colocadas em prateleiras de 
metal ou sobre estrados, sem 
contato com o piso, paredes e 
teto 

8-Obter informações para devolução 
das embalagens vazias com o 
comerciante 

8-Nunca transportar 
embalagens danificadas e/ou 
com vazamentos 

8-Não armazenar junto com 
alimentos, rações, sementes, 
medicamentos e produtos 
inflamáveis 

 9-Não transportar na 
carroceria junto com pessoas, 
animais, alimentos, rações ou 
medicamentos 

9-Não fazer estoques além 
das quantidades para uso em 
curto prazo 

 10-Usar cofre de carga para 
acondicionar agrotóxicos 
quando transportar com outro 
tipo de produto 

10-Manter os agrotóxicos nas 
embalagens originais e 
fechadas 

 11-Cobrir as embalagens com 
lona impermeável, presa à 
carroceria 

11-O rótulo deve estar visível 
e legível e as embalagens 
armazenadas por tipo 
(herbicidas, inseticidas, etc) 

 
 
 
 

12-Em caso de acidente, 
efetuar recolhimento das 
porções vazadas e pra isso, 
manter EPI disponíveis no 
veículo. 

 
 
 
 
 

 
Continua... 
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Quadro 1. Medidas de uso seguro para atividades com agrotóxicos (ANDEF)...continuação. 
 

PREAPARO E APLICAÇÃO DESTINAÇÃO FINAL DAS 
EMBALAGENS VAZIAS 

LAVAGENS DE ROUPAS/EPI 
CONTAMINADOS 

1-O manuseio deve ser feito por 
pessoas adultas(entre 18 e 60 anos) e 
bem informadas sobre os riscos, com 
treinamento mínimo de 20 horas 

1-Devolver todas as 
embalagens vazias dos 
agrotóxicos na unidade 
indicada na nota fiscal, pelo 
comerciante 

1-Usar luvas de Nitrila ou 
Neoprene e avental 
impermeável 

2-Ler nos rótulos e bulas as 
informações sobre manuseio, 
precauções, primeiros socorros, 
destinação de embalagens vazias, 
equipamentos de proteção, etc. 

2- Realizar tríplice lavagem, 
lavagem sob pressão ou 
acondicionamento das 
embalagens que não são 
laváveis, seguindo os 
procedimentos específicos de 
cada unidade 

2-Lavar as roupas/EPI usados 
no preparo e aplicação 
separados das outras roupas 
da família e ter um tanque 
exclusivo para lavá-las 

3-Utilizar EPI para proteger a saúde e 
reduzir os riscos de intoxicação 

3-Perfurar o fundo das 
embalagens para inutiliza-las. 
Seja para armazenamento 
pré-devolução ou para 
devolução 

3-Enxaguar com bastante 
água corrente para diluir e 
remover os resíduos de 
agrotóxico 

4-Os EPI necessários são: calça, 
jaleco, botas, avental, 
respirador(máscara), viseira, luvas, 
boné árabe e devem seguir 
disposições específicas 

4-Devolver as embalagens em 
até um ano e meio após a 
compra 

4-Usar sabão neutro e não 
deixar de molho 

 

5-Lavar as luvas ainda vestidas e 
seguir sequência lógica para retirar os 
EPI (boné, viseira, avental, jaleco, 
botas, calça, luvas, respirador) 

5-Apresentar nota fiscal de 
cada produto quando for 
devolver a embalagem 

5-Não usar alvejante nem 
esfregar as roupas 
hidrorepelentes 

6-Preparar a calda ao ar livre, longe 
de crianças, animais e pessoas 
desprotegidas; 

 6-Passar roupas hidro-
repelentes para prolongar a 
vida útil 

7-Usar água limpa para não entupir os 
bicos do pulverizados 

 7-Não colocar os EPI para 
secar ao sol 

8-Utilizar balanças, copos graduados, 
baldes e funis específicos para 
preparar a calda, lavar os utensílios 
ao término do preparo e secar ao sol 

 8-Após lavadas e secas 
,guardar as roupas/EPI 
utilizados no preparo e 
aplicação separados das 
demais roupas da família 

9-Ler manual de instruções do 
equipamento de aplicação e calibrar 
corretamente 

 9-O esgotamento da água de 
lavagem deve ser feito direto 
para fossa séptica para 
tratamento de resíduos 
químicos 

10-Não utilizar equipamentos de 
aplicação com defeitos ou 
vazamentos 

  

11-Verificar velocidade do vento e 
temperatura antes de aplicar, 
preferindo horários menos quentes do 
dia 

  

12-Não desentupir os bicos com a 
boca 

  

13-Não beber, comer ou fumar 
durante a aplicação e lavar as mãos e 
rosto antes de comer, beber ou fumar 

  

Continua... 
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Quadro 1. Medidas de uso seguro para atividades com agrotóxicos (ANDEF)...continuação. 
 

14-Manter barba e unhas feitas e 
tomar banho assim que terminar as 
aplicações, colocando roupa limpa 

  

15-Respeitar período de 
reentrada(tempo que ninguém deve 
entrar na área tratada sem EPI) 

  

16-Respeitar intervalo de segurança 
(tempo entre a aplicação e a colheita) 

  

Fonte: Autoria própria, adaptado de Abreu e Alonzo (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

SEÇÃO V 

 

5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS COMUNIDADES ESTUDADAS 

 

 A pesquisa obteve como participantes 19 (dezenove) produtores rurais da 

comunidade rural Baixa do Boi (Comunidade 1 – C1) e 17 (dezessete) da 

comunidade rural Caiçara I (Comunidade 2 – C2), observando-se que em C1 e C2, 

sobressaem-se produtores rurais do sexo masculino, com baixa representatividade 

de produtores rurais do sexo feminino trabalhando diretamente no campo, como se 

inferi nas tabelas 1 e 2. 

 Tal resultado é corroborado nos trabalhos de Bedor et al. (2009) e Preza e 

Augusto (2012) e diverge, dos trabalhos de Cezar-Vaz et al.(2016), onde prevalece 

como maioria  agricultores do sexo feminino. 

 

Tabela 01: Número de participantes em percentual em relação ao sexo, 

referente à Comunidade Baixa do Boi - C1 

PARTICIPANTES/SEXO PERCENTUAL(%) 

MASCULINO 

FEMININO 

17 89,47 

2 10,53 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 

Tabela 02: Número de participantes em percentual em relação ao sexo, 

referente à Comunidade Caiçara I - C2 

PARTICIPANTES/SEXO PERCENTUAL(%) 

MASCULINO 

FEMININO 

14 82,35 

3 17,65 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Observou-se que as faixas etárias predominantes dos produtores rurais de C1 

situava-se entre 41 e 60 anos de idade, e de C2 entre 41 e 50 anos de idade, tendo 
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uma boa representatividade também, nesta última comunidade, entre produtores 

com faixas etária entre 31 a 40 anos e 51 a 60 anos de idade, conforme nos 

mostram as tabelas 3 e 4, respectivamente. 

 

Tabela 03: Faixa etária em percentual, referente à Comunidade Baixa do Boi - 

C1 

FAIXA ETÁRIA PERCENTUAL(%) 

DE 20 A 30 ANOS 

DE 31 A 40 ANOS 

2 10,53 

1 5,21 

DE 41 A 50 ANOS 6 31,58 

DE 51 A 60 ANOS 9 47,37 

DE 61 A 70 ANOS 1 5,21 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

Tabela 04: Faixa etária em percentual, referente à  Comunidade Caiçara I - C2 

FAIXA ETÁRIA PERCENTUAL(%) 

DE 20 A 30 ANOS 

DE 31 A 40 ANOS 

1 5,88 

4 23,53 

DE 41 A 50 ANOS 8 47,06 

DE 51 A 60 ANOS 4 23,53 

DE 61 A 70 ANOS 0 0 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 No que se refere ao domínio sobre a terra cultivada, na Comunidade Baixa do 

Boi, a maioria se enquadra como proprietários (12 produtores) estando os demais 

enquadrados como arrendatários, cessionários, posseiros, meeiros e funcionários 

(Gráfico 1) enquanto que na Comunidade Caiçara I, predomina a propriedade da 

terra pelos agricultores (Gráfico 2), sendo em ambas as comunidades a agricultura 

familiar expressiva e baseada na olericultura (BOHNER, 2015) e fruticultura irrigada. 
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Gráfico 01: Representação gráfica quanto ao número de agricultores, referente à propriedade 

da terra, na Comunidade Baixa do Boi - C1 

 

     Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

Gráfico 02: Representação gráfica quanto ao número de agricultores, referente à propriedade 

da terra, na Comunidade Caiçara I - C2 

 

    Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Questionados quanto ao tamanho da propriedade, observou-se variação na 

comunidade Baixa do Boi, visto que os lotes se dividem entre lotes empresarias, 

com extensão superior a 40 tarefas e lotes destinados à agricultura familiar, numa 

extensão de até dez tarefas. Não foi possível precisar a extensão de um dos lotes 
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visto que o entrevistado era funcionário e não tinha a informação exata, porém, 

ressaltou que é extenso (como se pôde perceber durante a observação) e explorado 

pela Prefeitura Municipal de Paulo Afonso através da Secretaria de Agricultura e 

Aquicultura, num cultivo de Palma (forragem), para doação a produtores (Gráfico 3). 

Já na Caiçara I, prevalecem os lotes explorados pela agricultura familiar, tendo a 

maioria deles oito tarefas de extensão e apenas alguns com pouco mais de oito 

tarefas (Gráfico 4). 

 

Gráfico 03: Tamanho da terra em tarefas referente à Comunidade Baixa do Boi - C1 

 

    Fonte: Autoria própria, 2018 

 

              Gráfico 04: Tamanho da terra em tarefas referente à Comunidade Caiçara I - C2 

 

                 Fonte: Autoria própria, 2018 
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 Vislumbrou-se grande variedade nas culturas produzidas, em ambas as 

comunidades, porém, na Comunidade Baixa do Boi (Gráfico 5), prevalece a 

produção de forragem (21%)  e quando presentes outras culturas simultâneas, trata-

se de hortaliças, frutas, forragem e tubérculos (11%). De acordo com informações 

obtidas com alguns produtores o projeto foi iniciado com o objetivo de fruticultura 

irrigada, porém, atualmente, muitos desses cultivos foram substituídos por capim, 

para a produção de feno ou milho para silagem.  

 A produção de capim (feno), especialmente nos lotes empresariais e de 

acordo com relato de alguns produtores, compromete a quantidade de água 

direcionada para os lotes menores, explorados pela agricultura familiar, por requerer 

maior aporte de água e possuir barragens, fato que não é do agrado dos moradores 

da comunidade. Além disso, foi relatado que os cultivadores do feno não são 

residentes na comunidade, contratam funcionários e têm a prática de aplicação de 

agrotóxicos frequente, sem atentar para o uso de EPI das pessoas contratadas para 

laborar, o que vai de encontro às cláusulas 31.8.7 e 31.20.2 da NR-31 (Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE), abaixo transcritas. 

 
31.8.7 .O empregador rural ou equiparado, deve fornecer instruções 
suficientes aos que manipulam agrotóxicos, adjuvantes e afins, e aos que 
desenvolvam qualquer atividade em áreas onde possa haver exposição 
direta ou indireta a esses produtos, garantindo os requisitos de segurança 
previstos nesta norma. 
 
31.20.2 O empregador rural ou equiparado, de acordo com as necessidades 
de cada atividade, deve fornecer aos trabalhadores os seguintes 
equipamentos de proteção individual: [...] (alíneas a a h) 

 

 De acordo com informação de alguns moradores, há que se ressaltar, ainda, 

a insatisfação desses quanto à pulverização excessiva de “venenos” nestes plantios, 

utilizando de trator de dispersão, fazendo com que a névoa seja levada pelo vento e 

atinja as propriedades.  

 Além do indesejável efeito à saúde destes moradores locais, que afirmam 

sentirem enjoos e dores de cabeça quanto estão envenenando nos lotes de capim, 

existem os riscos ambientais associados ao efeito da deriva técnica que, conforme 

Londres (2011) faz com que parcela desses produtos sejam levados do local do 

cultivo e dispersado no meio ambiente por meio da ação de ventos e do sistema 

hídrico, o que acontece mesmo quando são observadas as normas técnicas e 

medidas de segurança. 
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 Tal informação é corroborada por Silva et al. (2005) ao se referir à exposição 

aos agrotóxicos ocorrida no setor ocupacional agropecuário, destacando a 

contaminação ambiental que coloca em risco a saúde de grupos populacionais como 

as famílias dos agricultores, a população circunvizinha à uma unidade produtiva 

como também, a população em geral, que se alimenta do que se produz no campo.  

 Na comunidade Caiçara I (Gráfico 6), já se vislumbra uma predominância 

mais heterogênea das culturas, onde simultaneamente,  17% da produção trata-se 

de hortaliças, leguminosas, cereais e frutas, 11% de hortaliças, cereais e 

leguminosas, 12% de hortaliças, frutas, forragem, leguminosas, tubérculos e cereais 

e 12% de hortaliças, leguminosas, cereais e tubérculos, correspondendo a produção 

de forragem (exclusiva) apenas a 6%. De acordo com informações de vários 

produtores, na implantação do projeto, prevalecia o cultivo de tomate e banana que 

era direcionado à indústria alimentícia (Palmeiron). Hoje, observa-se a prevalência 

do cultivo de quiabo entre as culturas, que, de acordo com os produtores já tem um 

“destinatário” certo, do Município de Canindé/Se, que o adquire diretamente dos 

produtores, como “atravessador” e revende para o município de Salvador/BA, onde é 

utilizado como incremento de iguaria baiana, o acarajé. 

 Informações quanto à destinação das culturas foram fornecidas por alguns 

produtores da comunidade rural Baixa do Boi (C1), especialmente no que se refere à 

venda do feno ou do silo (forragem) onde alguns informaram que a venda é direta na 

propriedade e para clientes “certos” havendo casos, também, em que a produção é 

vendida até em outros estados, como Pernambuco. 

 As observações quanto à destinação da cultura do quiabo foi realizada 

espontaneamente pelos produtores rurais da comunidade rural Caiçara I (C2), 

ressaltando que os outros produtos eram vendidos na feira, diretamente na 

propriedade e/ou atendiam às necessidades de consumo da família. 
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Gráfico 05: Diversidade de culturas em porcentagem referente à comunidade Baixa do Boi – C1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Autoria própria, 2018 
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Gráfico 06: Diversidade de culturas em porcentagem referente à comunidade Caiçara I – C2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 Em relação ao estado civil, a maioria dos produtores rurais da comunidade 

Baixa do Boi e Caiçara I informaram ser casados formalmente, havendo também boa 

representatividade de solteiros e outras classificações, como divorciados, união 

estável ou viúvos (Tabelas 5 e 6). 
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Tabela 05: Estado civil, em percentual, dos participantes da Comunidade Baixa 

do Boi - C1 

ESTADO CIVIL PERCENTUAL(%) 

CASADO 

SOLTEIRO 

11 57,89 

4 21,055 

OUTRO(*) 4 21,055 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

Tabela 06: Estado civil, em percentual, dos participantes da Comunidade 

Caiçara I - C2 

ESTADO CIVIL PERCENTUAL(%) 

CASADO 

SOLTEIRO 

11 64,71 

3 17,645 

OUTRO(*) 3 17,645 

Fonte: Autoria própria, 2018 

(*) Compreendendo união estável, viúvos e divorciados. 

 

 A mão de obra é composta predominantemente pela família, na comunidade 

Baixa do Boi, havendo uma boa representatividade de famílias que também 

contratam diaristas esporadicamente, quando em períodos de safra, havendo 

poucos funcionários fixos. A força de trabalho é representada também por meeiros e 

funcionários com vínculo formal, nesta comunidade (Gráfico 7), com exceção dos 

lotes empresariais que cultivam capim (feno), onde são contratados diaristas para 

execução das tarefas laborais.  

 Tal fato não se observa na comunidade Caiçara I (Gráfico 8) onde a mão-de-

obra predominante é mista, ou seja,  composta pela força laboral da família incluindo 

diaristas, também esporádicos e poucos trabalhadores fixos, havendo pouca 

representatividade da mão de obra exclusiva da família. 
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           Gráfico 07: Composição da mão de obra na Comunidade Baixa do Boi - C1 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

                  Gráfico 08: Composição da mão de obra na Comunidade Caiçara I - C2 

 

     Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 A maioria dos produtores rurais, em ambas as comunidades, não concluiu o 

ensino fundamental (Gráficos 9 e 10), o que contribui para a predominância de 

vulnerabilidades como, incompreensão de mensagens contidas em rótulos e bulas 

dos agrotóxicos e de acordo com Antunes (2011), tem possibilitado um explosivo 

coquetel de agrotóxicos e mortes por intoxicação.  
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 Além disso, alguns produtores que informaram ter cursado o ensino 

fundamental incompleto, não sabem ler e apenas assinam o próprio nome, o que 

resulta numa situação preocupante, conforme assevera Souza, Chaves e Barros 

Júnior (2011), por atestar a incapacidade destes produtores em ler e compreender 

os rótulos dos agrotóxicos e manejarem com segurança estes produtos químicos 

que usam na agricultura. 

 Na mesma linha, Peres e Moreira (2007) também se referem à carência 

educacional como um dos principais entraves relacionados ao uso de agrotóxicos 

oque é contradito por Abreu e Alonzo (2016) para quem, independente da elevação 

do nível de educação dos agricultores familiares e do fornecimento de treinamentos 

sobre o tema, a complexidade e o custo das medidas de segurança são 

incompatíveis com tal estrutura, ou seja, prevaleceria a insegurança no uso de 

agrotóxicos pelos agricultores familiares. 

 

                  Gráfico 09: Grau de escolaridade - Comunidade Baixa do Boi - C1 
 

 

      Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

ANALFABETO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

FUNDAMENTAL
COMPLETO

MÉDIO
INCOMPLETO

MÉDIO
COMPLETO



79 

 

  
                    Gráfico 10: Grau de Escolaridade - Comunidade Caiçara I - C2 
 

 

      Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 No que se refere à proveniência da renda familiar, em ambas as comunidades 

rurais, conforme se infere das tabelas 7 e 8, a renda familiar provém, 

predominantemente, do que é produzido nas propriedades, existindo, porém, outras 

rendas auxiliares como aposentadorias, pensões e trabalhos externos com vínculo 

empregatício, de um membro da família e até, na Comunidade Caiçara I, um 

exemplo de que a renda da família é exclusiva de outra fonte e ao contrário, o lote 

recebe investimento a partir dessa renda exclusiva, visto que é utilizado apenas para 

produção de forragem para animais (cavalos) do proprietário. 

 

 

Tabela 7: Composição da renda familiar, em percentual, na Comunidade Baixa 

do Boi - C1 

RENDA FAMILIAR PERCENTUAL(%) 

DA PROPRIEDADE 

OUTRA (AUXILIAR) 

10 52,63 

9 47,37 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Tabela 8: Composição da renda familiar, em percentual na Comunidade 

Caiçara I - C2 

RENDA FAMILIAR PERCENTUAL(%) 

PROPRIEDADE 

OUTRA(AUXILIAR) 

9 52,94 

6 35,29 

OUTRA (EXCLUSIVA)* 2 11,77 

Fonte: Autoria própria, 2018 

(*) Investe na propriedade 

 

 Questionados quanto ao uso ou não de agrotóxicos nas atividades laborais, 

pode-se observar, nos resultados contidos nas tabelas 9 e 10 que é expressivo o 

uso de agrotóxicos em ambas as comunidades, o que se justifica pela implantação 

de projetos de irrigação nestas comunidades rurais. De acordo com Oliveira et al. 

(2017), por estar atrelado ao uso de insumos agrícolas, estes projetos podem, para 

além dos seus benefícios, ocasionar impactos ambientais como comprometimento 

da qualidade e quantidade da água, salinidade do solo, desmatamento e perda da 

biodiversidade. 

 Ressalte-se que julgou-se importante destacar aqueles produtores rurais que 

afirmaram já ter utilizado agrotóxicos em suas propriedades, porém, não os utiliza 

atualmente, visto que estes, após questionados, explanaram o motivo que os levou a 

abandonar o uso. Na comunidade Baixa do Boi um deles não utiliza pelo fato de que 

as culturas que produz não requer o uso de agrotóxicos (só adubo químico) e o 

outro, teve sérios problemas de saúde atribuídos aos agrotóxicos (inclusive, com 

constatação médica). 

 Fato similar se deu na comunidade Caiçara I onde o produtor que deixou de 

utilizar o agrotóxico o fez por se sentir incomodado quando utilizava estes produtos 

químicos (sentindo enjoos e dores de cabeça) e resolveu abandonar o uso utilizando 

um defensivo “natural” na sua lavoura, com ótimos resultados, de acordo com seu 

relato (e registros, efetuados pela autora). 

 Em ambas as comunidades, os que afirmam que não usam apontam como 

motivo ou a ciência de que o agrotóxico é perigoso para a saúde e por isso o evitam, 

ou que as culturas que produzem não requer o uso de agrotóxicos, mas apenas de 

adubo. 
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Tabela 9: Uso de agrotóxicos, em percentual, na Comunidade Baixa do Boi - C1 

USO DE AGROTÓXICOS PERCENTUAL(%) 

SIM 

NÃO 

14 73,68 

3 15,79 

NÃO ATUALMENTE 2 10,53 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 

Tabela 10: Uso de agrotóxicos, em percentual, na Comunidade Caiçara I - C2 

USO DE AGROTÓXICOS PERCENTUAL(%) 

SIM 

NÃO 

12 70,59 

4 23,53 

NÃO ATUALMENTE 1 5,88 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 As respostas obtidas ao questionamento quanto ao local onde são aplicados 

os agrotóxicos, contidos nas tabelas 11 e 12, deixa clara a predominância de 

aplicação apenas diretamente na plantação, visto que apenas 02 produtores rurais 

da Comunidade Baixa do Boi informaram aplicar também em beiras de cerca, além 

de aplicar na plantação. Já na comunidade Caiçara I, a aplicação direta na plantação 

foi unânime. 

 

 

Tabela 11: Aplicação de agrotóxicos, em percentual, na Comunidade Baixa do 
Boi - C1 

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS PERCENTUAL(%) 

NA PLANTAÇÃO 

BEIRA DE CERCA(*) 

12 85,71 

2 14,29 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Tabela 12: Aplicação de agrotóxicos, em percentual, na Comunidade Caiçara I - 
C2 

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS PERCENTUAL(%) 

NA PLANTAÇÃO 

BEIRA DE CERCA(*) 

12 100 

0 0 

Fonte: Autoria própria, 2018 

(*) Inclusive 

 O número de dependentes da renda familiar é representativo em ambas as 

comunidades, assim, há que se observar que constituindo-se a família entre 3 a 5 

dependentes e um bom número delas com mais de 5 pessoas, pode representar 

uma vulnerabilidade econômica a ser analisada, visto que existe reclamação por 

parte das famílias da escassez de água e consequentemente, da perda de suas 

lavouras, o que, indubitavelmente, impacta na disponibilidade de renda e de 

condições de sustento da família. Apenas 01 produtor da Comunidade Caiçara I 

afirma não depender do que produz em sua propriedade, por tratar-se 

exclusivamente de produção para animais de estimação, como se infere a partir das 

tabelas 13 e 14. 

 

Tabela 13: Dependentes da renda familiar, em percentual, na Comunidade 

Baixa do Boi - C1 

DEPENDENTES DA RENDA PERCENTUAL(%) 

DE 1 A 2 PESSOAS 

DE 3 A 5 PESSOAS 

5 26,32 

8 42,11 

MAIS DE 5 PESSOAS 6 31,57 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

Tabela 14: Dependentes da renda familiar, em percentual, na Comunidade 

Caiçara I - C2 

DEPENDENTES DA RENDA PERCENTUAL(%) 

NENHUM 

DE 1 A 2 PESSOAS 

1 5,89 

2 11,76 

DE 3 A 5 PESSOAS 10 58,82 

MAIS DE 5 PESSOAS 4 23,53 

Fonte: Autoria própria, 2018 



83 

 

 

 Apresentando-se um resumo analítico e comparativo das condições 

socioeconômicas das comunidades rurais estudadas têm-se: 

 

- A predominância de produtores rurais do sexo masculino foi observada em ambas 

as comunidades rurais; 

- A maioria dos produtores rurais encaixam-se numa faixa etária entre 41 a 60 anos 

de idade; 

- A maioria se enquadra como proprietários dos lotes cultiváveis, estando estes 

enquadradas numa área média de 10 tarefas, para os agricultores familiares na 

comunidade rural Baixa do Boi (C1), com exceção dos lotes empresariais que 

atingem até 50 tarefas e na Caiçara I (C2), numa média de 8 tarefas cada lote, 

destinado à agricultura familiar; 

-As culturas são diversas em ambas as comunidades, porém, na Baixa do Boi, 

predomina a produção de feno e silo (de milho), nos lotes empresariais e nos lotes 

destinadas à agricultura familiar prevalece a fruticultura e o cultivo de cereais e 

hortaliças. Na comunidade Caiçara I, é destaque a cultura do quiabo, visto que é 

produzido para clientela direta, como também a produção de tubérculos, legumes e 

frutas; 

- A maioria dos produtores de ambas as comunidades são casados formalmente, 

observando-se que as pessoas dependentes da renda familiar, em sua maioria, se 

enquadra entre 3 a 5 pessoas, havendo famílias que possuem mais de cinco 

dependentes; 

-A composição da mão-de-obra é predominantemente familiar, em ambas as 

comunidades, porém, algumas famílias são auxiliadas, nas épocas de colheita ou 

intenso cultivo por diaristas, havendo também a condição de meeiros e posseiros, 

pouco representativas; 

-A renda familiar vem do que é produzido na propriedade, com poucas exceções, 

havendo também boa representatividade de renda auxiliar, em ambas as 

comunidades, sendo possível situação de vulnerabilidade socioeconômica, em 

virtude da quantidade de dependentes desta renda e das dificuldades enfrentadas 

por alguns produtores rurais quanto à disponibilidade de água suficiente para suprir 

suas demandas e garantir adequadamente seu sustento e de sua família;  
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- Quanto ao nível de escolaridade, a grande maioria dos produtores rurais cursaram 

o nível fundamental incompleto, observando-se que alguns, apesar de se 

declararem enquadrados nesse nível de escolaridade, assinam apenas o seu nome, 

o que pode representar vulnerabilidade quanto aos cuidados com a saúde e com o 

meio ambiente, pela limitação de compreensão das informações contidas nos rótulos 

dos agrotóxicos; 

- Em ambas as comunidades predomina o uso de agrotóxicos nas culturas, e 

quando utilizado, este é aplicado diretamente na plantação. 

 

5.2 TEMA 01: CONHECIMENTO SOBRE AGROTÓXICOS (AQUISIÇÃO, 

TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO) 

 

 Embora os blocos 2 ao 6, do Formulário Semiestruturado de Entrevista, 

tenham sido elaborados com perguntas abertas, às quais cabem respostas 

subjetivas, onde os resultados mais relevantes são analisados na discussão desta 

pesquisa, foi possível elaborar, para algumas delas, a título de ilustração, gráficos e 

tabelas que servirão para ilustrar as falas dos participantes, também explanadas, em 

algumas situações. 

 Questionados quanto ao tempo em que atuam como produtores rurais, é 

expressiva a porcentagem de participantes que revela que trabalham desde criança, 

sem especificar a idade, uma vez que sempre moraram em roça e já ajudavam aos 

pais desde cedo, como também daqueles que, embora citem que são produtores 

rurais desde criança, ressaltam que o fato ocorreu a partir dos sete ou oito anos de 

idade, o que, a depender da idade atual do produtor rural, terá os reflexos de uso de 

agrotóxicos mais ou menos expressivos (Gráficos 11 e 12). 

 É fato que, durante conversa prévia e informal, a maioria dos mais idosos 

ressaltam que a agricultura em que trabalhavam, quando crianças e jovens, era a de 

sequeiro e que só vieram a ter contato com agrotóxicos quando começaram a 

trabalhar em projetos de irrigação, o que é corroborado por Sampaio, Lima e Freitas 

(2011) ao relatar que antes da chegada do agronegócio no Brasil, os agricultores 

familiares gerenciavam suas propriedades e cultivos voltados para a produção de 

alimentos para a subsistência, num sistema de sequeiro, ou seja, utilizando-se da 

água das chuvas. O cultivo utilizava técnicas simples sem a intervenção de 

máquinas agrícolas, sem melhoramento de sementes e uso de agrotóxicos, logo, 
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pode-se inferir que as mudanças ocorreram a partir da utilização de práticas de 

irrigação associadas à monocultura e ao agronegócio, conforme exemplo abaixo, em 

resposta de produtor à pergunta sobre o tempo em que trabalha como agricultor 

rural e com agrotóxico. 

 
 

"Desde criança, trabalho em sequeiro. Com agrotóxico, só a partir do Projeto de Irrigação" (P02-C1) 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 11: Tempo que trabalha como produtor rural, em percentual, na Comunidade Baixa do 

Boi - C1 

 

 

.     Fonte: Autoria própria, 2018 
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Gráfico 12: Tempo que trabalha como produtor rural, em percentual, na Comunidade Caiçara I - 

C2 

 

.   Fonte: Autoria própria, 2018 

 

Em resposta à quantas horas labora por dia, ou seja,  sua jornada de trabalho 

diária, em ambas as comunidades pode-se observar uma média de oito horas 

diárias, embora se tenha observado na comunidade Baixa do Boi (C1) produtores 

que excedem doze horas diárias de trabalho e na comunidade Caiçara I (C2) , os 

que excedem as oito horas diárias (Gráficos 13 e 14). 

 Alguns produtores da comunidade Baixa do Boi esclarecem que o motivo 

desta jornada de trabalho maior se dá em virtude da alteração do horário de 

disponibilidade de água (visando à redução dos valores das contas de consumo, há 

algum tempo, a água passou a ser disponibilizada a partir das 22 horas até 10 horas 

do outro dia), fato que pode ser comprovado através de fragmentos das falas de 

alguns produtores. 

"A gente sempre pega de 7 as 11 e de duas a cinco da tarde...é...oito 
hora..." (P09 - C2) 

 
"...12 horas...no projeto é 12 horas, que me levanto 5 hora e vou até 5, 6 
hora da noite...fora o que trabalho a noite...agora mode essa agua a noite, 
de 10 da noite a 10 do dia...".(P03 - C1) 
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"Aqui de três hora da manhã até as seis da noite...trabalho direto" (P10 - 
C1) 
 
"Praticamente, sendo por conta da gente é, enquanto o dia clareou a 
anoitecer, tá por dento do serviço...agora sendo diária, essas coisas tem 
horário né? é negócio de sete as onze e de uma as cinco" (P13-C1) 

 
    Gráfico 13: Horas de trabalho por dia, na Comunidade Baixa do Boi - C1 

 

   Fonte: Autoria própria, 2018 

 

   Gráfico 14: Horas de trabalho por dia, na Comunidade Caiçara I – C2 

 

   Fonte: Autoria própria, 2018 
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 Ao responderem quanto ao número de tarefas que são efetivamente 

cultivadas na propriedade, poucos produtores se referiram a ter a totalidade de suas 

terras produzindo, especialmente pela escassez de água (no momento), conforme 

gráficos 15 e 16. Ambas as comunidades se referem a problemas ocorridos nas 

"bombas", que terminam por privá-los do acesso ideal à água, não possibilitar uma 

produção mais expressiva e às vezes, a exemplo de relatos ocorridos na Caiçara I, 

fazer com que a plantação que estava sendo cultivada seja perdida, resultando em 

prejuízos para o produtor. Na comunidade Baixa do Boi, as referências à 

produtividade no total das terras se deu apenas por dois produtores de forragem, 

que cultivam em lotes empresariais. 

 

 

                Gráfico 15: Terra cultivada, em tarefas, na Comunidade Baixa do Boi - C1 

 

           Fonte: Autoria própria, 2018 
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               Gráfico 16: Terra cultivada, em tarefas, na Comunidade Caiçara I – C2 

 

         Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Quanto às respostas obtidas diante do questionamento de destinação da 

produção, pode-se inferir através dos gráficos 17 e 18 que esta se dá para atender 

ao comércio e às necessidades alimentares da família, e só uma pequena parte dos 

entrevistados na comunidade Caiçara I afirma que produz exclusivamente para 

consumo, inexistindo nesta comunidade produção que atenda exclusivamente ao 

comércio.  

 Já na comunidade Baixa do Boi, a situação é peculiar, pois, além de existir 

boa representatividade de produção exclusiva para o comércio, também existe um 

considerável número de produtores que direcionam sua produção para o comércio e 

consumo da família, apenas um deles produzindo exclusivamente para o consumo e 

outro para doação aos produtores rurais que se enquadrem como beneficiário, de 

acordo com normas internas estipuladas pela Secretaria de Agricultura e Aquicultura 

(neste caso, refere-se a produtor que trabalha como funcionário, no lote explorado 

pela Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, na produção de Palma). 
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               Gráfico 17: Destinação da produção na- Comunidade Baixa do Boi - C1 

 

    Fonte: Autoria própria, 2018 
 
 
 

                Gráfico 18: Destinação da produção na Comunidade Caiçara I – C2 

 

      Fonte: Autoria própria, 2018 
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produtos também eram direcionados às feiras locais. Na comunidade Baixa do Boi 

os produtos mais relatados foram o feno e o coco e na Caiçara I, o quiabo, que é 

produzido sob encomenda por um comprador do Município de Canindé/SE 

(conforme gráficos 19 e 20).  

 Como se pode extrair das falas de alguns produtores da Comunidade Baixa 

do Boi, a venda do feno é realizada na propriedade, porém, além de compradores 

locais do estado da Bahia, também atendem compradores do estado de 

Pernambuco e a venda do coco atende às necessidades de uma fábrica, localizada 

em Petrolândia/PE. 

 Já na Caiçara I, alguns produtores enfatizaram a peculiaridade de “clientela 

certa” apenas para o quiabo, com exceção de 01 produtor que também se referiu a 

clientela certa para o silo (produzido do milho cultivado em sua propriedade). No que 

se refere ao quiabo, relatou-se que o cliente fornece as sementes e o “veneno” e 

posteriormente, na compra do produto, são abatidos os valores referentes às 

sementes e aos agrotóxicos, ou seja, o cliente adquire o veneno e o revende ao 

produtor (possivelmente por um preço superior) descontando “em cima da 

mercadoria”, como eles afirmam. 

 

"Pernambuco...aqui também na Bahia...Compram na propriedade (se referindo à 
venda do feno)" (P04-C1) 
 
"Ele é vendido aqui mesmo...é, tem as pessoas que já são clientes" (P06 - C1) 
 
"pra fábrica, em Petrolândia (se referindo à produção de coco)"(P10 - C1) 
 
 

 A realidade das comunidades é corroborada pelo trabalho de Bohner (2015), 

ao relatar que os agricultores utilizam a venda direta em feiras livres, assim como o 

mercado institucional e formal, além da utilização de outros canais de venda direta 

como estratégias adotadas para fomentarem o comércio dos produtos no município. 

 Na pesquisa em tela, esta venda institucional e formal é realizada em 

supermercados ou escolas públicas municipais e os canais de venda direta 

representados pelas vendas nas propriedades. 
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                Gráfico 19: Local de venda da produção - Comunidade Baixa do Boi - C1 
 

 

         Fonte: Autoria própria, 2018 

 
 
 
                Gráfico 20: Local de venda da produção - Comunidade Caiçara I – C2 

 

                 Fonte: Autoria própria, 2018 
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comunidades, o que confirma que os Projetos de Irrigação colaboram para a 

manutenção do sistema de produção econômico provenientes da Revolução Verde, 

ou seja, dependência de insumos, entre eles os agrotóxicos, e mecanização das 

atividades agrícolas (Gráficos 21 e 22). 
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 As falas destacadas abaixo ilustram esta realidade em ambas as 

comunidades rurais. 

 

"Uns vinte ano viu...foi aqui...nois começou aqui nesses lote...foi...desde o começo 
(desde que surgiu o projeto)" (P03 - C2) 
 
"Desde o início...desde que começou o projeto, porque não tem como...parece que a 
água do rio não é igual a água da chuva não, parece já vem com o inseto já 
(risos)...nasceu...já tem que colocar o agrotóxico" (P11 - C1) 

 

 

                Gráfico 21: Tempo de uso de agrotóxicos - Comunidade Baixa do Boi - C1 

 

                Fonte: Autoria própria, 2018 

 

                Gráfico 22: Tempo de uso de agrotóxicos - Comunidade Caiçara I – C2 

 

               Fonte: Autoria própria, 2018 

0

1

2

3

4

5

6

ATÉ 5 ANOS DE 5 A 10 ANOS DE 10 A 15
ANOS

DE 15 A 20
ANOS

MAIS DE 20
ANOS

0

1

2

3

4

5

6

7

ATÉ 5 ANOS DE 5 A 10 ANOS DE 10 A 15
ANOS

DE 15 A 20
ANOS

MAIS DE 20
ANOS



94 

 

 

 Quando questionados sobre o conhecimento de uma Lei que trata sobre os 

agrotóxicos, grande parte dos agricultores se referiam a já ter ouvido falar, mas não 

conheciam em detalhes, porém, sabiam que deveriam fazer o descarte das 

embalagens vazias, ou usar os EPI completos, pra evitarem multas, por vezes, 

alguns se referiam ao período de reentrada e/ou período de carência, sem no 

entanto, se referirem a estes pela denominação técnica. 

 
 

"Já ouvi falar já...e a gente tem um treinamento pra juntar os vasilhames...Não tenho 
muito conhecimento dela não" (P04 – C1) 
 
"Já...nem tanto...só sei que a gente aqui, a gente todo ano faz a devolução das 
embalagens" (P06 – C1) 
 
"...Tô ciente dela, num é todo agrotóxico que a gente pode butar numa pranta...e tem 
o agrotóxico que a gente coloca dependendo do tempo que a gente vai tirar a 
cultura...é conheço" (P08- C2) 

 
 
 

 Respondendo à pergunta “o que você entende por agrotóxicos?” observou-se 

que em ambas as comunidades e em sua maioria, os produtores rurais 

compreendem o agrotóxico como veneno e/ou perigo, inclusive, com a correlação 

entre o uso de agrotóxicos e a possibilidade de causar danos à saúde do ser 

humano e danos ambientais (Gráficos 23 e 24), o que representa um paradoxo, visto 

que nem todos dão a devida importância ao uso de EPI, como veremos adiante, 

porém, admitem outras posturas de cuidado em relação à aplicação. 

 

"É um produto muito perigoso né? tem que ter muito cuidado com ele na 
hora do manejo" (P04 - C1) 
 
"Agrotóxico é um produto necessário, pra combater insetos e algumas 
doenças da lavoura, só que também é um produto prejudicial à saúde 
humana...eu vejo isso (pausa longa)...mal manuseado" (P06 - C1) 
 
"É um produto pirigoso né? Num saber usar, ligeirinho vai simbora né? 
(informa que já viu história de muita gente se intoxicar)" (P07 - C2) 
 
"É um veneno né? É um veneno e pirigo" (P08 - C2) 

 

 

 Alguns atribuem o não uso do EPI ao fato de ser relativamente rápida a 

aplicação e ser só “de vez em quando”, como também, ao desconforto térmico 

provocado pelo material do qual os EPI são confeccionados, não adequados às 
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temperaturas nordestinas, o que é corroborado por Veiga, Almeida e Duarte (2016) 

quando apontam através de resultados de seus estudos, onde analisam o 

desconforto térmico provocado pelos equipamentos de proteção individual (EPI) 

utilizados na aplicação de agrotóxicos, que existe a inadequação dos EPI agrícolas 

por apresentarem interferência negativa no processo de termorregulação corporal. 

 
 
 
 

Gráfico 23: Representação gráfica, em percentual, de como é entendido o agrotóxico na 

Comunidade Baixa do Boi - C1 

 

           Fonte: Autoria própria, 2018 
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Gráfico 24: Representação gráfica, em percentual, de como é entendido o agrotóxico na 
Comunidade Caiçara I – C2 
 

 

         Fonte: Autoria própria, 2018 
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nesta comunidade rural); outro produtor defende que os problemas ambientais 

dependerá do mau manuseio, dois deles acham que o uso de agrotóxicos não causa 

problemas ambientais e outro, além de afirmar que não, ressalta que ele protege a 

planta, pois só coloca na flor (do coqueiro) e o fato de ser a aplicação efetuada 

somente na flor, não causa dano ambiental. 

 Na comunidade Caiçara I, a percepção de que o uso de agrotóxicos na 

alimentação humana pode trazer problemas à saúde e também problemas 

ambientais foi unânime, a maioria exemplificando o câncer como o principal 

problema, além de citarem outros problemas de saúde correlatos, como enjoos, 

dores de cabeça, alergias, coceiras, problemas respiratórios, etc. e como problemas 

ambientais, contaminação do ar, da terra, intoxicação de animais tendo um dos 

produtores se referido diretamente à intoxicação de abelhas, ressaltando o fato de 

que a abelha ao visitar a flor do feijão e do quiabo, morrerá, se esta estiver 

“envenenada”. 

 Em resposta ao questionamento sobre o porque de usarem agrotóxicos, 

obteve-se as seguintes respostas: 

 

"A gente usa porque se não usar não produz...a lavoura não tem produção...tudo hoje 
tem que ser no veneno, a maioria das coisas, se não for, não vai não...aparece inseto 
que ninguém sabe de onde vem..." (P03 - C1) 
 
"A gente usa pra gente combater o inseto né? Se num colocar, tem cultura que num 
tira (fez comentários sobre cultura orgânica, afirmando que no convívio do projeto é 
difícil tirar uma cultura orgânica) (P08 - C2) 
 
 

 A resposta de que o uso se fazia necessário para garantir a produção foi dada 

por todos os produtores rurais, de ambas as comunidades. Ressaltando-se que na 

comunidade Baixa do Boi (C1), um dos produtores informou que foi induzido ao uso 

visto que não utilizava produtos químicos em sua lavoura, porém, como os vizinhos 

utilizavam, as pragas começaram a migrar para suas plantas, até então, isentas de 

agrotóxicos. Neste caso, o produtor se viu obrigado a utilizar os mesmos 

mecanismos que os demais para se livrar das pragas. 

 É possível se inferir que existe a convicção de alguns produtores rurais 

quanto à impossibilidade de cultivo sem o agrotóxico, pelo menos, no âmbito do 

projeto de irrigação, assim, confirma a informação trazida por Abang et al. (2013) 

onde a dependência proveniente do uso de insumos de origem química implantou 
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nos agricultores a crença de que o não uso de agrotóxicos resultaria em baixa 

produtividade e assim, na inviabilidade do sistema de produção. 

 Antunes (2011) também ressalta que ainda hoje, a agricultura sem produtos 

químicos é apenas uma esperança e por tal motivo, o controle dos agrotóxicos é 

uma matéria de extrema relevância para todos. 

 Quando questionados quanto à busca de informações para adquirir os 

agrotóxicos e onde e como conseguem o produto, as respostam revelam dados 

preocupantes, visto que, um número expressivo de produtores, em ambas as 

comunidades, se referem a adquirir estas informações no próprio estabelecimento 

comercial que vende o produto, muitas vezes, da pessoa que atende no balcão, já 

que nem todos os estabelecimentos comerciais dispõem de um engenheiro 

agrônomo no local da venda. 

 A situação pode ser ainda mais grave se levada em consideração a 

possibilidade de que os vendedores das lojas agrícolas da região não estejam 

devidamente preparados para orientar os agricultores, a exemplo do que foi 

constatado nos estudos de Bedor et al. (2009). 

 A comunidade Baixa do Boi (C1) é assistida, ainda que precariamente, por 

uma equipe técnica de serviços de ATER, que atualmente encontra-se reduzida 

pelos “cortes de gastos do Estado”, e de acordo com alguns poucos produtores, as 

visitações espontâneas às propriedades são atualmente inexistentes. 

 Alguns deles, quando solicitam a presença de um dos membros da equipe 

técnica, por contato telefônico, recebe a visita e prescrição (verbal) do agrotóxico a 

ser adquirido, porém, a maioria, recebe estas instruções do estabelecimento 

comercial ou nem as busca, visto que se auto intitulam como "detentores da prática" 

(Gráfico 25). 

 A situação da comunidade Caiçara I (C2) é diferenciada, visto que estes não 

possuem quaisquer serviços de ATER formal, estando, "por conta própria", como 

afirmam alguns produtores e desta forma, além do agrônomo do estabelecimento 

comercial ou de funcionários deste estabelecimento, trocam informações com os 

colegas, as obtém do "grande produtor", se referindo aquele que produz mais 

expressivamente ou, da mesma forma que alguns produtores da comunidade C1, se 

acham "detentores da prática" e dispensam o pedido de informações, antes de 

comprarem os produtos (Gráfico 26). 
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 Abaixo, é possível se confirmar as informações supramencionadas a partir 

dos trechos das falas de alguns produtores rurais, de ambas as comunidades, em 

resposta à pergunta como obtêm informações do produto que deve ser adquirido? 

 

"Técnico do local que vende(que dá a informação do produto a ser 
adquirido)...que lá tem (técnico)". "Quando a gente num sabe, ai procura 
ele...porque nos num tem técnico mais né? O daqui foi tirado..." (P03 - C1) 
 
"Tem uma loja autorizada na nossa cidade, né? Comércio A

4
. A gente lá 

leva o poblema e eles passam (o veneno)...eles tem um agrônomo né? Na 
própria loja... Geralmente visitam também...até o próprio projeto tem o 
agrônomo e tem o minino, que saiu agora, mas visitava muito" (P04 - C1) 
 
"Ele sabe o que compra, o que serve e o que num serve...sim (se referindo 
ao esposo)... mais as veiz um colega passa, dizendo esse aqui é bom...mas 
sempre porque ele já conhece e sabe o que precisa...em Paulo 
Afonso...hum hum (informando onde é obtido o produto, direto no 
comércio)" (P05 - C2) 
 
"Rapaz, esse mermo quem traz é o menino lá do quiabo...nos fala cum ele, 
eu digo o tipo do veneno que nos quer...é(dizendo que é ele, o produtor, 
quem indica o veneno pra o rapaz trazer)" (P06 - C2) 

 
 
 
 

Gráfico 25: Representação gráfica da obtenção de informação para aquisição do agrotóxico na 
Comunidade Baixa do Boi – C1 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 

 

                                                 
4
 Referindo-se a um estabelecimento comercial, que por questões éticas, terá a identificação preservada. 
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Gráfico 26: Representação gráfica da obtenção de informação para aquisição do agrotóxico na 
Comunidade Caiçara I – C2 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 Durante as entrevistas, quando questionados quanto ao hábito de conferirem 
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produtores informaram (sem muita convicção) que conferem a data de validade e se 

existe alguma avaria na embalagem do agrotóxico, no ato da compra, sendo 

expressiva a informação obtida na comunidade Baixa do Boi de quem só observa a 

validade, mas não observa se o invólucro possui alguma avaria (Gráficos 27 e 28). 
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Gráfico 27: Número de produtores que confere validade e inexistência de avaria na embalagem 
do agrotóxico, na Comunidade Baixa do Boi - C1 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 
 

 
 
Gráfico 28: Número de produtores que confere validade e inexistência de avaria na embalagem 
do agrotóxico, na Comunidade Caiçara I – C2 
 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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mostraram reticentes e/ou céticos em relação ao assunto outros se sensibilizaram à 

adesão, especialmente aqueles que acreditam nos danos à saúde e ao meio 

ambiente que podem ser causados por estes produtos químicos, porém, pelos 

trechos de suas falas, fica claro que não creem na viabilidade de outra forma de 

produção que não seja a convencional e alguns também informaram que não têm o 

conhecimento necessário destas técnicas, para o cultivo na produção orgânica. 

 Alguns produtores ressaltaram que o uso de agrotóxicos nas lavouras se dá, 

às vezes, por causa das exigências dos próprios clientes/consumidores que 

preferem frutas e verduras “mais vistosas e bonitas”, ou seja, aquelas que são 

tratadas com agrotóxicos e desta forma, esta preferência termina por estimular a 

agricultura convencional nestas comunidades, pra que não haja rejeições aos 

produtos considerados insatisfatórios e gere consequente prejuízo ao produtor.  

 Michelon et al. (2007), estudando o perfil dos consumidores de hortaliças 

constataram este fenômeno da preferência dos produtos em relação à higiene, 

aparência e ausência de defeitos, na hora da compra. 

 De qualquer forma, observou-se como positivo o fato de que grande parte dos 

produtores se mostraram interessados, mesmo que minimamente, ou seja, não se 

observou uma aversão à tentativa de produção por meios alternativos ao uso de 

agrotóxicos, visto que, quando questionados se pretendiam continuar a produzir de 

forma convencional, obteve-se as seguintes respostas exemplificativas: 

 
"Se houvesse uma maneira que a gente não precisasse (usar agrotóxicos) 
seria bem interessante né? Agora pra isso, a gente tinha que ter um ensino 
né? Pra mudar da água pro vinho...é uma mudança medonha...ensinar a 
gente a trabalhar sem o agrotóxico" (P04 – C1) 
 
"É...se existir outra forma né? Eu mesmo...existe ai...acho que é a folha do 
nim...o fumo de molho com álcool...eu também vou usar..Eu tô querendo 
sair do agrotóxico...se tiver outra solução" (P09 – C1) 

 
"É, se num achar outro (outra forma) mais fácil e mais prático assim que 
num ofenda (cause mal à saúde) é melhor né?" (P14 – C1) 

 
"Não uso não...hoje num uso mais não..., se eu continuar prantano eu num 
vou usar agrotóxico mais não...que tem agora o veneno caseiro, é orgânico 
é...porque assim num projudica muito a saúde e serve a merma coisa como 
se fosse o agrotóxico" (P17 – C1) 
 
"A minha ideia é que a gente parasse com esse agrotóxico e investisse em 
outras coisa, sem usar ele né? Isso com o tempo, num futuro, vai arrebentar 
a pessoa né?" (P04 – C2) 

 
"Não, se caso um dia, num tem aquele produto que num tem agrotóxico né? 
Aquela lavoura né? Se um dia alguém chegasse com uma ideia e botasse 
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pra todo mundo fazê nos fazia né? ..aderia na hora...tem muito né? Os 
pessoa num tem uma forma de trabalhar com aquele fumo, que bota na 
água...urina de vaca" (foi feito um pequeno debate sobre o assunto) "E o 
lucro é maior né? Eu já vi até experiencia com fumo, urina de vaca...deu 
certo, o inseto morre do mesmo jeito do veneno" "Eu já fiz também (a 
experiência)tem uma mosca branca...num tinha veneno que botasse ela pra 
sair, ai eu botei o fumo...e ele mata também, esse fumo, na água...deixa 
passa dois dia" (P07 – C2) 
 
"Não, se tiver outro meio da gente num usar, melhor pra gente né? Bem 
melhor pra gente...porque a gente usa e sabe que se projudica também, 
não tem como num se projudicá" (P08 – C2) 
 
"Se tivesse um jeito de num usar seria bom, mas...é (informando que 
mudaria) é...eu num tô bem por dentro não...se tivesse um jeito" (P12 – C2) 
 
"Assim, se tivesse otomei(outra forma) da gente prantar e num usasse era 
melhor ainda né? Mas o problema num tem esse mei...arrumar um veneno 
que menos prejudicar a gente né? Mas também que mate o inseto né?" 
(P13 – C2) 
 
"Assim, se vim ota coisa, ota tecnologia, como eu tô falando, uma estufa, 
essas coisa, ai a gente para de usar o agrotóxico, mas por enquanto, 
enquanto a gente num tiver esse recurso, ai continua no agrotóxico" (P17 – 
C1) 

 

 A afirmativa é corroborada por Porto e Soares (2012), quando afirmam que 

são justamente os pequenos agricultores que estão mais aptos à conversão para 

sistemas de produção agrícola baseados em princípios agroecológicos.  

 O maior número de fragmentos das falas dos produtores rurais utilizados para 

exemplificar a possível adesão a uma forma alternativa de controle de pragas na 

lavoura foi proposital, para que se possa analisar a possibilidade de 

desenvolvimento de estudos e experimentos (oficinas) que possibilitem a migração 

da forma de tratamento da lavoura para técnicas agroecológicas e/ou redução do 

uso de agrotóxicos, visto que não foi detectado um ceticismo unânime ou 

predominante nas comunidades.  

 Como forma de ilustração, obteve-se do produtor P10-C2 autorização para 

registrar a técnica de confecção de uma mistura que ele produz e usa em sua 

lavoura (em todas as espécies cultivadas pelo produtor) para livrá-la das pragas, 

informando e demonstrando que o resultado é positivo. Para tanto, são utilizados o 

fumo, água limpa, como também água sanitária e urina de vaca (xixi), e um 

pulverizador costal, conforme ilustra a Figura 03. 

 A calda consiste em 5 litros de água limpa, 5 litros de “xixi” de vaca, de 

preferência, guardado há três dias, 300 gramas de fumo de corda dissolvidos em 5 

litros de água (ou 3 pacotes de fumo, se for do que vende em supermercado, 
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também em 5 litros de água), esperando-se cinco dias para que fique bem 

“apurado”, adiciona-se uma medida de 100 ml de água sanitária ou álcool, tudo 

misturado diretamente na “bomba”, ou seja, no pulverizador. Feito este processo, a 

calda alternativa de controle de pragas já pode ser imediatamente aplicada na 

lavoura. 

 A aplicação é feita uma vez por semana, como prevenção ao aparecimento 

das pragas, conforme ilustra a Figura 04. 

 

FIGURA 03: Itens utilizados na confecção da calda de fumo – P10 - C2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Autoria própria, 2018 
 
 
 
 

FIGURA 04: Aplicação da calda de fumo
5
 – P10 - C2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                             Fonte: Autoria própria, 2018 
 
 

                                                 
5
 Observe-se que o produtor rural não utiliza luvas ou máscara para aplicar o produto, ressaltando que por ser 

natural, não há necessidade e utiliza o mesmo tipo de pulverizador (não o mesmo equipamento) que utilizava 

para aplicar agrotóxicos, quando fazia uso destes produtos químicos. 
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 Para a demonstração da eficiência da calda de fumo, foi previamente 

agendada uma data com o produtor P10 – C2, para que os pesquisadores 

pudessem acompanhar in loco a diluição da calda de fumo concentrada (que seria 

previamente providenciada pelo produtor) e sua aplicação na lavoura, como 

também, conhecer os equipamentos e itens necessários para preparação do 

concentrado, conforme Figura 03. 

 Na data agendada, a equipe de pesquisadores juntamente com o produtor 

rural adentraram a plantação de feijão onde o produtor identificou e nos apresentou 

“o pulgão”, praga que, segundo ele, estava matando a planta, conforme se infere da 

Figura 05 e passou a aplicar a calda de fumo, utilizando o mesmo tipo de 

pulverizador (costal manual) que se costuma usar na comunidade  para aplicação 

dos agrotóxicos (Figura 04). 

 Para que se pudesse conferir o resultado da aplicação da calda orgânica após 

oito dias da referida aplicação, conforme informação do produtor, a equipe de 

pesquisadores foi por este convidada a realizar nova visita à propriedade. Para 

identificação da planta tratada, foi marcada uma das fileiras de plantas onde a calda 

foi aplicada.  Passados exatos oito dias, os pesquisadores voltaram ao local e 

confirmaram a eficiência da calda orgânica como alternativa para eliminação da 

praga na lavoura de feijão, visto que esta tinha se extinguido daquelas plantas 

tratadas, conforme Figura 06. 

 

 

FIGURA 05: Plantação de feijão infestada com pulgão – P10 - C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: Autoria própria, 2018 
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FIGURA 06: Plantação de feijão isenta da praga, oito dias após aplicação da calda de fumo – 
P10 - C2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Em relação à exigência do receituário agronômico no momento da venda, 

pelo estabelecimento comercial, quando interrogados, as respostas dos produtores 

de ambas as comunidades foram expressivas em informar que não é exigido, sendo 

unânime na comunidade Caiçara I e na Baixa do Boi, apenas 02 produtores 

informaram que levam o receituário para aquisição do produto. 

 Verifica-se que é o bastante para adquirir o produto químico que o trabalhador 

rural o solicite diretamente, se já conhece e usa o produto, ou que diga a "doença da 

lavoura", para que receba a prescrição (verbal) e consequentemente, o produto, sem 

quaisquer tipos de visitação prévia e/ou confirmação da praga citada. 

 Ao se indagar se os produtores rurais sabiam o que significava receituário 

agronômico, a maioria respondeu negativamente, e alguns, informaram que sim, 

após explicação do que se tratava o referido documento, ou seja, entendiam, porém, 

com outra denominação (Gráficos 29 e 30). 
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Gráfico 29: Conhecimento sobre receituário agronômico- Comunidade Baixa do Boi - C1 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 

 
 
 
Gráfico 30: Conhecimento sobre receituário agronômico - Comunidade Caiçara I – C2 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 
 

 Já em relação ao conhecimento dos desenhos e tarjas coloridas constantes 

dos rótulos dos agrotóxicos, informando sobre sua periculosidade e grau de 

toxicidade, a maioria dos produtores rurais correlacionaram o desenho com o sinal 

de morte, perigo, porém, em relação às tarjas coloridas, a maioria não entendia o 

porque desta diferenciação e nem sequer a tinham observado, com exceção de 

poucos, que as observava e compreendia. Ressalte-se que, o fato de conhecer 
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sobre a toxicidade dos produtos não impediu que os produtores continuassem a 

utilizá-los, conforme corrobora Recena e Caldas (2008). 

 O fato é preocupante visto que, além de obterem os produtos diretamente em 

estabelecimentos comerciais, sem quaisquer prescrições através de receituário 

agronômico, é possível que haja conflito de interesses nestes procedimentos de 

venda e que o agricultor traga pra suas culturas um produto mais tóxico e 

possivelmente, mais caro, participando assim, mesmo que involuntariamente, de um 

ciclo vicioso de aumento dos riscos de intoxicação humana e contaminação 

ambiental. 

 Outra questão que se mostrou relevante foi o fato de que alguns produtores 

associavam maior toxicidade dos produtos ao odor mais ou menos “fétido” que ele 

exalava, o que não corresponde à realidade e pode transmitir a falsa impressão de 

maior segurança a um produto potencialmente tóxico, que não exale forte odor.  

 Algumas respostas indicaram que o produtor rural atribuía às cores das tarjas 

ao uso que deveria ser feito do agrotóxico, como por exemplo, a tarja verde, era pra 

ser usada em “mato”, outras cores, para pequenos insetos. 

 

"Dixe que o mais perigoso é o vermelho, o mais perigoso é o vermelho...o 
verde é menos" (P02 – C1) 
 
"É porque dependendo daquela cor é o mais agressivo o menos agressivo, 
o mais tóxico o menos tóxico" (P06 – C1) 
 
"Algumas sim...algumas eu entendo. Não...nunca observei (as cores) 
sempre eu observo mais aquelas caveirinhas...” (P07 – C1) 
 
"Já vem amostranoné...Aquilo dali é indicano né...que as veiz a pessoa tem 
a leitura pôca e é uma forma de entender melhor né?...você já tá sabendo 
que ali é pirigo né? (se referindo às imagens)" "O vermelho é o pior né? E 
aqueles otos dali é...vai diminuino mais, mas todos eles são mei pirigoso a 
gente num deve...” (P02 – C2) 
 
"Já...as caverinha né? Ah, aquilo é produto pirigoso né? Já, tem um verde, 
tem um azul, vermelho, amarelo...é de cada cor, o verde, tem um que é pra 
mato, outro é pra inseto, pequenos insetos...(foi explicado com detalhes)..." 
"Eu já passei um vermelho que é o mais forte...ele num fidia muito...ai você 
passa um mais fraco era um fedor fi da gota” (P07 – C2) 

 

 No tocante ao transporte, pode-se observar que as respostas dos produtores 

indicam que este é efetuado das mais variadas formas, inclusive, utilizando-se de 

veículos coletivos, ou seja, com exposição de várias pessoas ao risco de 

contaminação, no caso de vazamento do produto. 
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 Na comunidade Baixa do Boi, predomina o transporte em carro próprio, 

aberto, com carroceria e na comunidade Caiçara I, predomina o transporte com moto 

ou bicicleta (Gráficos 31 e 32). 

 Importante se faz ressaltar que alguns produtores manifestaram mais de uma 

resposta, ou seja, realizam o transporte de maneira diversa, de acordo com a 

necessidade e conveniência. 

 

                Gráfico 31: Meio de transporte dos agrotóxicos- Comunidade Baixa do Boi - C1 

       Fonte: Autoria própria, 2018 
 
 
 
                Gráfico 32: Meio de transporte dos agrotóxicos - Comunidade Caiçara I – C2 

      Fonte: Autoria própria, 2018 
 
 

 De acordo com Bohner (2015) e com o resumo dos Manuais de Uso Seguro 

publicados pela ANDEF (Quadro 1), em relação ao armazenamento seguro das 

embalagens de agrotóxicos (cheias), tem-se que estas devem estar armazenadas 
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em local específico, fechado, distantes de fontes de água, alimentos, crianças e 

animais e também, devidamente sinalizado. 

 Em relação ao armazenamento, alguns produtores responderam que mantêm 

as embalagens dos produtos em local de alvenaria fechado, com chave ou cadeado, 

não permitindo entrada de animais, crianças ou pessoas estranhas às práticas da 

propriedade rural, porém, também ocorreram relatos de produtores que deixam as 

embalagens na própria roça, embaixo de arbustos ou penduradas em árvores, o que 

pode possibilitar maior incidência de acidentes por vazamentos ou derramamentos 

propositais. 

 Quanto à sinalização adequada (que deveria ser dos locais de alvenaria, onde 

os produtos seriam mantidos fechados), no máximo dois produtores responderam 

que fazem a sinalização, informando, um deles, que desenhou uma caveira no 

caixote onde armazena os agrotóxicos e outro, colocou o nome “agrotóxicos” na 

tampa de um balde, que usa como depósito. 

 Segue-se algumas ilustrações autorizadas pelo produtor P03-C1, em relação 

às práticas de aplicação e armazenamento de agrotóxicos em sua propriedade, 

incluindo, a proximidade e acesso de animais domésticos ao saco de nylon e balde 

onde são guardados os agrotóxicos (Figura 07). 

 Pode-se observar que o local de guarda tem acesso livre, podendo, inclusive, 

ser descoberto e explorado por crianças. 

 

        FIGURA 07: Armazenamento indevido de embalagens de agrotóxicos – P03-C1 

  

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Autoria própria, 2018 
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Ao responderem ao questionamento quanto à ocorrência de intoxicações ou 

doenças na família, pelo uso de agrotóxicos (Gráficos 33 e 34), obteve-se os 

seguintes depoimentos: 

 

"é, apresenta cansaço, irritações nos olhos, muitas dores...usa 
bastante..não me acho no direito de citar o nome(informando que não teve 
intoxicação, mas que tem muita gente na família que já)" (P07 - C1) 
 
"Isso tem uma média de... vamos botar que tenha de 6 a 8 anos, entre seis 
e oito...quando parei de usar (foi atendido pelo médico e fez o 
tratamento)...depois eu voltei a fazer um teste...e eu senti o mesmo poblema 
de novo...ai eu parei de vez... testei de volta, foi mandado pelo 
médico...tinha que testar pra saber se tinha curado ou se não podia mais 
trabaia com veneno" (P13 - C1) 
 
"(Confirmou que já teve intoxicação) Foi...passei o dia todim 
invenenano...era umas tomate, nos tinha uma prantação de tomate logo no 
começo né? Ai intoxicou...todo vermelho (o rosto e pescoço...relatou que foi 
procurar a presidente da associação e ela tinha um remédio...antídoto)...ai 
ficou bom" (P02-C2) 
 
"Já, incaroçô todo, foi obrigado tomá um leite, garapa, ai eu já fiquei 
cirmado...ai já boto...sê pirigo é" (P15-C2) 

 
 
 

 Importante se faz ressaltar que em ambas as comunidades rurais, foram 

detectadas respostas ou observações proferidas pelos produtores rurais, onde fica 

claro que estes acreditam que tomar um copo de leite ou garapa após a exposição 

aos agrotóxicos, durante a aplicação, é capaz de minimizar ou anular os efeitos 

tóxicos à saúde, o que corresponde a uma substancial vulnerabilidade da saúde 

destes produtores. 

 A partir das afirmações acima expostas e de acordo com Meyer et al. (2007), 

urge a necessidade de inclusão nas políticas publicas que tratem sobre a prevenção 

da saúde, de ações de conscientização e informação sobre os riscos e efeitos da 

exposição aos agrotóxicos e do uso inadequado destes produtos químicos. 

 Ademais, de acordo com Bedor et al. (2009) também se faz imprescindível 

que os médicos estejam treinados para diagnóstico de intoxicações agudas ou 

crônicas e que o sistema de informação toxicológico e epidemiológico esteja bem 

organizado e articulado em todas as cidades da região e além disso, que quando 

diagnosticada intoxicação química, seja ela aguda ou crônica, os trabalhadores 

tenham condições de se afastarem das suas atividades laborais recebendo o 
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amparo da previdência social e tenha reconhecida sua condição de portador de 

doença profissional enquadrando-se como beneficiário.  

 

 
Gráfico 33: Ocorrência de intoxicação ou doença por agrotóxicos na família –  Comunidade 
Baixa do Boi – C1 
 

 
        Fonte: Autoria própria, 2018 

 

Gráfico 34: Ocorrência de intoxicação ou doença por agrotóxicos na família - Comunidade 
Caiçara I – C2 
 

       
     Fonte: Autoria própria, 2018 
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 Ao serem indagados quanto à leitura e compreensão da bula dos agrotóxicos, 

houve expressiva percentagem de respostas positivas, porém, alguns relataram que 

liam apenas algumas partes, como por exemplo, a dosagem e a indicação da 

lavoura, deixando de atentar para informações importantes como período de 

reentrada e período de carência e outros afirmam abertamente que não leem, pois já 

conhecem o produto, visto que usa sempre os mesmos. 

 Também pelo número expressivo de pessoas não alfabetizadas ou 

semialfabetizadas, pode-se observar respostas com a informação de "manda ler", 

como forma de obter informações sobre o produto (Gráficos 35 e 36). 

 

 
"Sim. A parte pra qual lavoura é indicado." (P02 - C1) 
 
"Mandava ler...mandava ler..." (P13- C1) 
 
"...o remédio que nois usa aqui nos já conhece ele...é sempre o mesmo...as 
veiz varia né, mas todos que nos usa aqui  já conhece" (P03 - C2) 
 
"Não...eu num vou mintir pra sinhora não (informando que não lê)...agora 
tem que lê mermo" (P13 - C2) 

 
 
 

               Gráfico 35: Realizam a leitura da bula dos agrotóxicos - Comunidade Baixa do Boi - C1 
 

 
 

                         Fonte: Autoria própria, 2018 
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          Gráfico 36: Realizam a leitura da bula dos agrotóxicos - Comunidade Caiçara I – C2 

 

 

         Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Realizando-se um resumo analítico do Tema 1, comparativo entre as duas 

comunidades rurais, pode-se destacar as seguintes informações: 

- Em ambas as comunidades rurais, foi informando pelos produtores rurais que 

exercem a função de produtor rural desde criança, alguns sem especificar idade, 

visto que já nasceram na roça e desde muito cedo já ajudavam aos pais, porém, um 

bom número de produtores especifica que a partir dos 7 anos de idade e outros a 

partir dos 10 anos; 

-Quanto à jornada de trabalho diária, vislumbrou-se que a maioria se enquadra no 

horário entre seis e oito horas diárias, porém, na comunidade Baixa do Boi, 

registrou-se produtores que trabalham mais de dez horas e alguns, até mais de doze 

horas por dia, e na comunidade Caiçara I, uma minoria que trabalha mais que as oito 

horas diárias; 

- Na exploração das suas propriedades, vislumbrou-se que apenas os produtores de 

silo e feno (nos lotes empresariais) cultivam toda a extensão das suas terras, 

enquanto que, os produtores enquadrados na agricultura familiar as cultiva por 

partes, justificando que, nem dispõem de mão-de-obra suficiente para cuidar de toda 

a extensão de terra cultivada de uma única vez e em ambas as comunidades rurais, 

um dos motivos para que este fato não ocorra é a escassez de água, cada vez mais 

expressiva chegando até, na comunidade Caiçara I, a ser responsável pela perda da 

lavoura de alguns produtores rurais; 
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-A produção atende às necessidades de consumo da família e ao comércio, 

havendo informações sobre realização de venda local em ambas as comunidades, 

embora também realizem vendas nas feiras e até vendas direcionadas a outros 

estados; 

-Em relação ao tempo de uso de agrotóxicos, a grande maioria dos produtores rurais 

que usam este produto químico informou que só começaram a usá-lo a partir da 

implantação dos projetos de irrigação, alguns datando mais de 20 anos de uso. 

Também informaram que apesar de trabalharem na roça desde criança, produziam 

em sequeiro, antes de trabalharem nos projetos de irrigação. 

- É massiva a quantidade de produtores rurais, em ambas as comunidades que 

entendem o agrotóxico como veneno, perigo, ou produto perigoso, informando ainda 

que para obter o produto, recorrem diretamente ao estabelecimento comercial, para 

se informarem qual produto adquirir e já comprá-lo-diretamente, prescindindo do 

receituário agronômico, mesmo porque, a maioria dos produtores rurais de ambas as 

comunidades não sabem do que se trata tal documento e aqueles que afirmaram 

saber, foi somente após os esclarecimentos feitos pela pesquisadora. Apenas 

alguns poucos produtores da comunidade Baixa do Boi afirmam consultar o 

Engenheiro do Projeto para se informarem qual produto adquirir, nem sempre 

levando o receituário agronômico mas apenas, a anotação do nome do produto, fato 

que não os impede de adquirir o bem no comércio. Outros afirmam que não 

consultam ninguém, pois já detêm a prática e sabem qual agrotóxico usar, visto que 

usa sempre o mesmo produto, ou seja, atuam por conta própria na aquisição. 

- Em relação à conferência da validade do produto ou avaria, durante processo de 

aquisição, a maioria afirma que confere ambos os tópicos e alguns, afirmam que só 

conferem a validade; 

-A maioria dos produtores de ambas as comunidades, quando questionados quanto 

à possibilidade de produzirem sem utilizar agrotóxicos foi taxativa em informar que 

não teriam condições, alguns observando que pelo menos no âmbito do projeto de 

irrigação, visto que as pragas nas lavouras são intensas. Porém, nenhum deles se 

mostrou avesso a uma possível tentativa de utilização de uma forma alternativa de 

controle de praga que utilize produtos naturais, a exemplo da calda de fumo, do 

extrato de nim, etc, havendo relatos de produtores que já fizeram uso, nas duas 

comunidades e comprovaram a sua eficácia, e um deles, da comunidade caiçara I se 

disponibilizou a produzir a referida calda e aplicá-la, permitindo tanto os registros 
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fotográficos do processo de produção quanto de aplicação, como também, do 

retorno ao local, oito dias depois, para comprovação da eficácia da calda de fumo 

com novos registros fotográficos; 

- No tocante ao transporte dos agrotóxicos do estabelecimento comercial à 

residência e/ou propriedade rural, foram destacadas várias formas onde, alguns 

transportavam em carro de carroceria aberta, predominantemente (na comunidade 

Baixa do Boi), carro fechado, ônibus, veículos coletivos e motos ou bicicletas 

(Caiçara I), obtendo-se mais de uma resposta de alguns produtores; 

- Em relação aos procedimentos para guarda das embalagens de agrotóxicos 

(cheias), cabe ressaltar que em ambas as comunidades rurais, alguns produtores 

rurais não realizam a guardam de acordo com os preceitos das medidas de “uso 

seguro”, visto que, apesar de guardarem em local de alvenaria, coberto e na maioria 

das vezes trancado com chave ou cadeado, a guarda não é feita de forma a evitar 

vulnerabilidades à saúde e ambientais visto que o ambiente muitas vezes é contíguo 

à residência, ou seja, um quarto reservado apenas para a guarda de agrotóxicos, em 

outras situações (como ilustrado mais adiante), aguarda é feita em sacos de nylon 

ou baldes plásticos, à sombra de árvores ou próximo às cercas e outros, ainda, 

guardar os vasilhames cheios em sacolas plásticas, penduradas em árvores, no 

próprio lote. Observa-se que poucos produtores atendem às exigências de terem a 

guarda efetuada conforme os parâmetros de medidas seguras, preconizadas nos 

manuais da ANDEF. 

- No que se refere à leitura da bula, esta resta prejudicada tendo em vista a baixa 

escolaridade da maioria dos produtores rurais, porém, alguns afirmam que leem pelo 

menos algumas informações mais importantes, na opinião destes, como forma de 

diluição, e outros pedem pra que alguém leia e os informe do conteúdo havendo 

produtores que afirmam não ler a bula, pois já conhecem o produto e já sabem como 

usar. 

- Em se tratando da compreensão das figuras e tarjas coloridas contidas nas 

embalagens, houve unanimidade na compreensão do que significa a figura de uma 

caveira, ou seja, morte, perigo, veneno, porém, no que se refere às tarjas coloridas, 

alguns produtores nem tinham observado a diferença e os que perceberam, não 

tiveram a curiosidade de se inteirar qual a diferença entre um produto e outro. É 

certo que também se constatou produtores que conheciam a razão da alteração das 

cores, inclusive exemplificando que o de tarja vermelha, se tratava do mais tóxico. 
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- Consultados sobre a ocorrência de intoxicação pelo uso de agrotóxicos pelo 

produtor rural ou membros de sua família, registrou-se respostas positivas em 

ambas as comunidades rurais porém, em apenas uma delas, o produtor rural deixou 

de trabalhar com agrotóxicos, pela gravidade da intoxicação que sofreu, porém, 

realizou teste, sob prescrição médica (conforme informou) para se certificar de que a 

intoxicação provinha realmente do agrotóxico, o que foi confirmado. Os demais, 

apesar de relatarem a intoxicação, continuam a trabalhar com utilização do produto e 

muita vezes, sem o uso adequado dos EPI, alguns acrescentando em seu relato que 

costumam tomar um copo de leite ou garapa, após a utilização do veneno, para 

“cortar” o efeito tóxico. 

- Cabe observar que as atuações desenvolvidas pelos produtores rurais, tratadas 

neste tema1, não estão de acordo com as recomendações contidas no Quadro 1: 

Medidas de uso seguro para atividades com agrotóxicos. 

 

5.3 TEMA 02: MANEJO DE AGROTÓXICOS (PREPARO E APLICAÇÃO) 

 

 Pode-se observar que é considerável o número de agricultores que 

responderam afirmativamente ao questionamento se já derramou agrotóxico no seu 

corpo ou roupa, durante a aplicação. Alguns deles informaram que o fato ocorre no 

momento de colocar a bomba nas costas, conforme Figura 08, visto que ela, por 

estar muito cheia, vaza; às vezes acontece de romper a mangueira da bomba ou, 

ainda, quando não conseguem se desvencilhar dos jatos trazidos pelo vento, como 

se pode inferir a partir dos trechos das falas de alguns produtores (Gráficos 37 e 38). 

 

"Não...se bem que o vento as veiz traz algum, quando a pessoa tá passano 
lá, as veiz pega alguma coisa." (P10- C1) 
 
"Olha...é...geralmente quando o cara vai conduzir, quando ele pega a 
bomba, cheia de veneno...ali quando ele vai se abaixar, as vezes chega a 
pingar na roupa, na roupa do EPI né? Chega a pingar...não chega a 
derramar....não tem como né? A bomba ela não é totalmente lacrada..." 
(P11 - C1) 
 
"Já...(na pessoa que aplica), já aconteceu porque a máquina, ela sempre 
pega uma pressão né? Ela tem um tubo aí aquele...o tubo estourou...a 
pressão que ele tava, ai a mangueira chegou a se romper...ai a gente tinha 
sabão lá, pegou, tirou a roupa, e a gente imediatamente começou a passar 
o sabão no corpo dele...mas aquilo ali num sai não, o bicho é fedorento 
demais o veneno...ele tomou um banho, ajeitou a máquina..." (P09 - C2) 
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                    Gráfico 37: Derramou agrotóxico no corpo ou roupa-Comunidade Baixa do Boi –  C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 

                      Gráfico 38: Derramou agrotóxico no corpo ou roupa - Comunidade Caiçara I – C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Autoria própria, 2018 
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FIGURA 08: Condução do pulverizador costal contendo calda tóxica
6
 - P03-C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Pelas respostas obtidas ao questionamento de qual tipo de pulverizador os 

produtores usam para aplicar os agrotóxicos, observa-se que a grande maioria deles 

utilizam pulverizadores costais manuais (Figura 08). Na comunidade Caiçara I, 

vislumbrou-se 100% de utilização, o que facilita a ocorrência dos já citados 

vazamentos e consequentemente, contato do agrotóxico com o corpo do aplicador 

(Gráficos 39 e 40). 

 

 

           Gráfico 39: Tipo de pulverizador - Comunidade Baixa do Boi– C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

                                                 
6
 De acordo com o relato de alguns produtores, é nesta ação de levar o pulverizador às costas que ocorrem os 

vazamentos e contato da calda com o corpo, visto que o pulverizador não é 100% lacrado. 
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           Gráfico 40: Tipo de pulverizador - Comunidade Caiçara I – C2 

 

          Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 As práticas de "reaplicar" a sobra da calda até "esvaziar a bomba" é realizada 

pela maioria dos agricultores, em ambas as comunidades, o que pode possibilitar 

maior exposição destes produtores rurais aos agrotóxicos, possibilitar maior 

quantidade de resíduos nos alimentos pela sobreposição de produtos na plantação 

como também, maior risco de danos ambientais, porém, também foram registradas 

respostas que se referiam a jogar as sobras no ambiente, ou, deixá-la no 

pulverizador para misturar na próxima aplicação (Gráficos 41 e 42). 

 

"Eu num dexo não...ai...quando eu terminar... Eu volto de novo e reaplico o 
resto" (P02 - C1) 
 
"Eu nunca deixo sobrar...nem que eu volte passando na lavoura de 
novo..."(P03 - C1) 
 
"Eu pego derramo na terra" (P05 - C1) 
 
"Ela permanece dentro do tambor, pra quando for fazer outra pulverização, 
ai completa...mas geralmente a gente faz mermo a quantidade exata" "Nos 
não joga fora no chão não" 
 (P09 - C1) 
 
"Ah...se sobrar nos derrama num canto ai...É...mas num sobra não, é muito 
difici" (P14 - C1) 
 
"É...eu tento gastar ela todinha...repassar..., em alguma pranta" (P02 - C2) 
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      Gráfico 41: Sobras no pulverizador - Comunidade Baixa do Boi– C1 

       Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

          Gráfico 42: Sobras no pulverizador - Comunidade Caiçara I – C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Autoria própria, 2018 
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virtude do intenso calor da região, e que os EPI não são adequados para trabalhar 

nas “roças do sertão” (Gráficos 43 e 44). 

 A informação é confirmada por Souza (2011), quando apresenta 

levantamento de uso de agrotóxicos na horticultura paraibana onde constatou 

preocupantes índices de 84,1% de usuários de agrotóxicos que não utilizavam EPI e 

14,8% que os utilizava de modo irregular, sendo que os que informaram utilizar o 

faziam parcialmente. 

 Foi possível observar no presente estudo que, além de utilizar os EPI de 

forma incompleta, uma das práticas das comunidades é utilizar um pano envolvendo 

o nariz, em substituição à máscara, item de extrema importância do conjunto de EPI 

que, se usada adequadamente, possibilita a proteção conta névoas advindas da 

pulverização do produto químico, prevenindo intoxicações pela via inalatória. 

 Os registros das práticas agrícolas realizadas na Comunidade Baixa do Boi 

(C1), (Figuras 08, 09 e 10), demonstram exposição de trabalhadores rurais a 

intoxicações por via dérmica e a partir da deriva técnica do produto químico. 

 

FIGURA 09: Preparo da calda tóxica e aplicação
7
 - P03-C1 

 

 

  

 

 

 

 

    Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Observe-se que no preparo da calda, o produtor da Comunidade Baixa do Boi utiliza apenas botas como EPI, e 

ainda manipula o invólucro do agrotóxico sem a devida proteção. Durante a aplicação, já faz uso de alguns EPI, 

porém, não utiliza luvas, EPI importante para evitar intoxicação por via dérmica. 
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                FIGURA 10: Aplicação da calda tóxica com risco próprio e de outrem
8
 - P03-C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Já os registros das práticas agrícolas realizadas na Comunidade Caiçara I 

(C2), demonstram que, apesar da utilização das luvas durante o preparo da calda, 

esta é retirada durante a aplicação do produto. Além disso, a máscara utilizada pelo 

produtor rural não possui filtro adequado para a atividade de aplicação de 

agrotóxicos e neste caso, o produtor se coloca em risco de intoxicação por via 

dérmica e inalatória. 

 

FIGURA 11: Preparo e aplicação de calda tóxica com risco próprio - P02-C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Pinheiro e Adissi (2007) advogam que a utilização de EPI de forma 

incompleta pode acarretar, em especial em agricultores que produzem hortaliças, 

                                                 
8
 Durante a aplicação da calda tóxica, o produtor rural da Comunidade Baixa do Boi além de se colocar em risco 

de intoxicação por via dérmica (pela já citada falta das luvas), coloca em risco outro trabalhador rural que não 

faz uso de quaisquer EPI, visto que este se encontra nas imediações da área em pulverização, exposto à deriva 

técnica do produto químico e consequentemente, a intoxicações por diversas vias, dérmica, inalatória, etc. 
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onde a aplicação de agrotóxicos é feita de forma manual e por meio de 

pulverizadores, na maior exposição desses agricultores a elementos tóxicos, o que é 

rebatido por Veiga et al. (2006), que realiza a ressalva de que os EPI não têm o 

condão de promover a proteção do trabalhador rural, pois em muitos casos são 

ineficazes, por não se adequarem à sua finalidade e podendo ainda, de forma 

contrária ao que se espera do uso do equipamento, atuar como fonte de 

contaminação. 

 

"Sei (pra que serve)...proteção...eu sempre uso aquelas luvas de borracha, 
eu tenho elas ai...e uma capa também...e a botina de borracha...e eu num 
tenho coisa (se referindo à máscara)  mas eu amarro a camisa assim oh! 
(gesticula pra informar que amarra a camisa ao redor do nariz)" (P03 - C2) 
 
"EPI é o material de segurança né? "É, difícil né ?(se referindo a usar) 
quase num uso não. Máscara, a capa, as luva, bota né? (P08 - C2) 
 
"hum hum(informando que sabe o que são EPI)...só as bota mermo e a 
camisa de manga cumprida" (não usa máscara, só coloca um pano no 
nariz).(P05 - C1) 
 
"Sei...sei eu já usei...mermo assim depois que me projudicou eu já usei mas 
num teve equipamento que sirvisse...vamo dizê, a farda né? A roupa, 
roupão, segundo vem a máscara, a luva e a bota" (P13 - C1) 

 

 

Gráfico 43: Sabem o que é EPI - Comunidade Baixa do Boi– C1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SIM NÃO



125 

 

 

                Gráfico 44: Sabem o que é EPI - Comunidade Caiçara I – C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Ao questionamento sobre o melhor horário para aplicação dos agrotóxicos, 

várias foram as respostas, embora prevaleçam aquelas que se referem ao horário 

matutino, "mais frio", com respostas que aplicam à tardinha, à noite e outros, em 

qualquer horário, sem restrições (Gráficos 45 e 46).  

 

"Observo. Horário frio, se possível noturno. A gente passar a noite não é nem por 
causa do calor é porque todo inseto você pega, é como uma família dormindo. Vc 
pega na covardia. Não tem ninguém voando...tá todo mundo ali na planta..." (P06 - 
C1) 
 
"Isso, hum hum...de preferência quando ele está tempo frio e na parte da manhã" 
(P07 - C1) 

 
"Oh, o horário bom pras lavoura que você pega mais os inseto e dessas horas em 
diante entendeu? De tardizinha...o tempo tá frio e ali ele recolhe né...ai você pega 
tudo que tá ali. Se pudesse a noite, se tivesse condição era bom...mais de manhã...é 
rarosamente aplicar a tarde" (P02 - C2) 

 
"...é essa semana mermo eu passei o dia todim passano veneno" (P13 - C2) 
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          Gráfico 45: Horário de aplicação agrotóxico - Comunidade Baixa do Boi– C1 

 

          Fonte: Autoria própria, 2018 

 

          Gráfico 46: Horário de aplicação agrotóxico - Comunidade Caiçara I – C2 

 

          Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 As respostas obtidas para a questão que trata sobre a prática de colocar um 

informativo (aviso) na área onde foi aplicado os agrotóxicos informando qual o 

período de reentrada, apontam que nenhum dos produtores adotam esta prática. A 

maioria não faz qualquer tipo de indicação de que aquela área contém agrotóxicos 

recém aplicados e quando muito, avisam à família, verbalmente, sob a alegação de 

que só quem entra na área são eles mesmos, os agricultores (Gráficos 47 e 48). 
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"Eu tem que falar a verdade né? Às veiz a gente num usa não...eu só aviso 
a família né? Que eu passei" (P02 - C2) 
 
"Não, não...que não entra ninguém também...só a gente mesmo..No dia que 
eu passo, o trabalhador não entra naquela área...só no outro dia...no outro 
dia já tem que trabaiá né? (P03 - C1) 
 
"Humm.não...A gente não usa essa placa...mas geralmente só tem nois 
mesmo, da roça aqui...é difici entrar outras pessoas particular na roça" (P09 
- C1) 

 
 
            Gráfico 47: Coloca aviso na área de aplicação - Comunidade Baixa do Boi– C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Autoria própria, 2018 

 
 

                Gráfico 48: Coloca aviso na área de aplicação - Comunidade Caiçara I – C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Autoria própria, 2018 
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 Embora não seja recomendado parar a aplicação de agrotóxicos para comer, 

beber água ou fumar, visando a redução do risco de intoxicações, quando 

questionados sobre estas práticas, a maioria dos produtores informaram que param 

para beber água, tendo em vista o clima da região.  

 Outros informam que param para comer e beber e 01 produtor rural da 

Comunidade Baixa do Boi ressalta que não para por outro motivo, que não seja pra 

fumar. Pelo que foi dito, apenas alguns tomam as precauções necessárias quanto à 

lavagem das mãos, antes de tomar água, porém, também, se obteve respostas de 

produtores de ambas as comunidades que afirmaram que só param para tomar 

água, fazer refeições ou fumar, quando terminam tudo (de aplicar), explicando que a 

extensão da roça é pequena e dá pra fazer o serviço direto (Gráficos 49 e 50). 

 
 
 

"Não...a maioria pra tomar água..." (P12 – C2) 

 

"Não...tira direto...que é pra terminá...ai terminou. Tomou baim...ai é que o 
cara vai cumê, beber uma água né?" (P15 – C2) 
 
"Água, bebe..." (P04 – C1) 
 
"Só pra fumar...água é difícil beber...agora o cigarro tem que fazer com a 
bomba nas costa, mas tem que fumar...só depois que eu termino" (se 
referindo a comer) (P05 – C1) 
 
"Não...não...só pode parar depois que termina de aplicar...até porque não 
dá certo né? Você mexer com um produto tóxico ali, você vai beber água?" 
(P11 – C1) 
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          Gráfico 49: Para de aplicar para beber água, comer ou fumar- Comunidade Baixa do Boi– C1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Autoria própria, 2018 

 

            Gráfico 50: Para de aplicar pra beber água, comer ou fumar - Comunidade Caiçara I – C2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Autoria própria, 2018 

 
 

 Durante a entrevista, observou-se que em ambas as comunidades, os 

produtores conhecem o tempo de carência, porém, nem todos o conhecem por este 

termo técnico. O que se mostrou relevante é que a partir das respostas, pôde-se 

inferir que a maioria dos produtores estipula o próprio período de carência. Alguns, 

ainda levam em consideração o tipo de “veneno” ou a cultura, mas grande parte 
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que seja a cultura e quaisquer que sejam os agrotóxicos utilizados, conforme se 

pode inferir abaixo: 

 
"Sei...a carência é a gente passar e ter aquele tempo certo de colher a 
lavoura pra vender né?" (P03 - C1) 
 
“(Primeiro explicou como se fosse o de reentrada...após os 
esclarecimentos)"É pra colher é? Pronto é isso...4 dias, sempre quatro, 
quatro dias, é (pra qualquer cultura)...porque no caso o efeito dele passa 
cum três dias mas eu num confio, boto sempre um dia a mais, ta intendeno? 
"(P04 – C2) 
 
"Não...assim, o período de carência e segurança eu mesmo que 
determino...uma semana, duas...depende do veneno que é aplicado" "se 
achar que é mais forte, eu demoro mais" (P07 – C1) 
 
"Segurança? Trabalhá seguro né?...privinido, seguro(Foi explicado)..."É, ah 
não...aplicou, por exemplo, aplica essa semana o veneno, ai já num bole...ai 
vai molhar né? Molha, ai molhou tirou o veneno...24 hora o cara já colhe 
ele...que molha né? Molhou o veneno já...sai" (P15 – C2) 

 
 

 A prática é preocupante pois em não havendo o atendimento do tempo de 

carência indicado no rótulo de cada produto, além dos riscos de exposição do 

produtor, que por vezes efetua a colheita sem o uso dos equipamentos de proteção 

individual adequados, pode ocorrer a contaminação do alimento que chega à mesa 

do consumidor, com resíduos de agrotóxicos acima do LMR (Limite Máximo de 

Resíduo) estipulado pela ANVISA. 

 Associada à esta inobservância quase generalizada do tempo de carência, 

pelas respostas obtidas durante a pesquisa, levando-se em consideração a forma de 

obtenção dos produtos químicos, ou seja, sem prévia apresentação de receituário 

agronômico, a baixa escolaridade da maioria dos produtores, a deficiência de 

assistência técnica e ainda, o resultado dos estudos de Bedor et al. (2009) 

afirmando que alguns produtos químicos são indicados por vendedores para culturas 

diversas daquelas para as quais está autorizado seu uso pelo Ministério da 

Agricultura, é possível que esta mesma realidade se aplique às comunidades rurais 

estudadas, levando-se em consideração todas estas peculiaridades.  

 Em relação ao asseio pessoal (tomar banho), as respostas indicam que a 

maioria toma banho após a aplicação dos agrotóxicos, porém, não imediatamente, 

visto que nem todos tomam banho ainda “no lote” e esperam chegar em casa para 

estas providências. A depender da distância, a permanência com a roupa com a 

qual foi aplicado os produtos tóxicos é considerável (Gráficos 51 e 52). 
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"Ah...são mei relaxado né...as vezes demora um pouco, as vezes é na mesma 
hora...mandava até ele beber leite na época...mas disse que é até pior" (P04 – C1) 
 
"É" (confirmando que demora um pouco, o tempo de chegar em casa) (P14 – C1) 
 
"Não...imediato" (P07 – C1) 
 
"É...é...tem, tem água ai" (Informando que é imediatamente porque tem água no lote) 
(P12 – C2) 
 

 

 

                      Gráfico 51: Toma banho após aplicação - Comunidade Baixa do Boi– C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Autoria própria, 2018  

 

 

                    Gráfico 52: Toma banho após aplicação - Comunidade Caiçara I – C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Autoria própria, 2018 
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 No que se refere à observância, na hora da compra, se os equipamentos de 

proteção individual (EPI) têm Certificado de Aprovação (CA), quando questionados, 

os agricultores da Comunidade Baixa do Boi (C1) afirmam que sim, porém observa-

se exitação, falta de convicção na afirmativa de alguns deles, como se não 

compreendessem bem o que significa CA, mesmo após a explicação da 

pesquisadora (Gráfico 53). 

 Já em relação aos produtores da Comunidade Caiçara I (C2) a maioria 

afirmou que não observa este dado na hora de comprar os equipamentos de 

proteção (gráfico 54). 

 

 

                        Gráfico 53: Observa se os EPI têm CA - Comunidade Baixa do Boi– C1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Autoria própria, 2018 
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                         Gráfico 54: Observa se os EPI têm CA - Comunidade Caiçara I – C2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Os produtores rurais que, após questionados, afirmaram usar a máscara com 

filtro, na verdade se referiam à uma máscara descartável com respirador, porém, 

adequada para vapores orgânicos e não vapores químicos. Outros, admitiam que 

não usavam e que na hora da aplicação, amarravam um pano sobre o nariz. 

 Em relação à troca do filtro (ou da máscara, para esses casos de uso de 

máscaras descartáveis), alguns não trocam e outros demoram a realizá-la, 

informando que não aplicam agrotóxicos de forma contínua (Gráficos 55 e 56). 

 

"Geralmente, é de paninho, mas o certo é com filtro né? (informa que os que 
lidam com agrotóxicos na propriedade usam esse tipo de máscara) (P07 – 
C1) 
 
"Tem...tem respirador, tem o filtro...ela assim...em cada aplicação a gente, é 
uma nova...é uma nova" (P16 – C1) 
 
"A gente usa daquelas máscaras azul que aquilo dali só bota na boca só 
pra...que elas é descartável...tem uma azul né? É o que a gente tá correndo 
atrás lutando por isso ai é pra vir aquelas máscara...adequadas" (P04 – C2) 
 
"Tem...tem...(filtro)" "Ah é, demora...demora...um bocado...(a troca) a 
pessoa num liga né?" (P12 – C2) 
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                         Gráfico 55: Usa máscara com filtro - Comunidade Baixa do Boi– C1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 
 

                     Gráfico 56: Usa máscara com filtro - Comunidade Caiçara I – C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Autoria própria, 2018 
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muito cheia, e no momento em que esta é içada para ser colocada nas costas (a 

maioria usa pulverizador costal manual), ocorre o vazamento pela tampa e termina 

por molhar ou o EPI ou a roupa do produtor rural, na altura das costas, caso este 

não esteja utilizando os EPI; 

- Em relação ao que fazem com as sobras preparadas de calda que ficam no 

pulverizador, poucos produtores afirmaram jogar no solo ou manter dentro da bomba 

para misturar na próxima aplicação. A grande maioria, em ambas as comunidades, 

efetua a reaplicação na lavoura, até a bomba secar, proporcionando uma 

sobreposição de produto tóxico sobre a planta e consequentemente, podendo 

promover excedente do Limite Máximo de Resíduos, no período da colheita. 

-Embora a grande maioria tenha afirmado saber o que são EPI, não os utilizam de 

forma completa, ou não os utiliza, sob o pretexto de que a aplicação demora pouco 

tempo ou que os EPI não são adequados para uso no calor. No que se refere á 

máscara com filtro, pouquíssimos produtores afirmaram que a usam, havendo quem 

informe que utiliza apenas um pano enrolado em volta do nariz ou máscaras 

descartáveis, que não são próprias para reter névoas de produtos químicos. Alguns 

produtores que afirmaram usar máscaras com filtros e que mostraram o produto, na 

verdade utilizam uma máscara descartável, com capacidade para retenção de 

partículas sólidas (poeira); 

-Quanto ao horário de aplicação dos agrotóxicos, a grande maioria relata que 

prefere aplicar pela manhã, quando o vento é mais ameno e está mais frio, porém, 

houve relatos, em ambas as comunidades, de produtores que aplicam durante 

qualquer hora do dia, inclusive à noite; 

-Em relação ao aviso a ser colocado na área onde foi aplicado o agrotóxico, 

informando até quando é proibido entrar sem uso do EPI não é realizado por 

nenhum dos produtores rurais. Alguns deles avisam, verbalmente, á família e se 

justificam por não colocar o aviso uma vez que só eles têm acesso à propriedade; 

- As informações obtidas quanto ao atendimento do prazo de carência são deveras 

preocupantes, visto que em nenhuma das comunidades rurais, com exceção dos 

produtores de silo (produzido do milho, transgênico) e do feno, onde afirmam que os 

prazos de carência são atendidos, em virtude da necessidade de espera para a 

colheita ideal, nenhum dos agricultores atende ao período de carência estipulado no 

rótulo (pelo menos conscientemente) visto que cada um deles “estipula” seu próprio 

prazo de carência e por muitas vezes, baseado no odor mais ou menos forte do 
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agrotóxico (visto que estes tem a convicção de que quando mais acentuado o odor, 

mais tóxico é o produto e desta forma, precisam aguardar mais um pouco para 

efetuar a colheita); 

- Quanto à higiene pessoal, a maioria afirma tomar banho imediatamente após a 

aplicação dos agrotóxicos e outros informam que demora um pouco, ou seja, o 

tempo de chegarem em suas residências. 

- Quanto à conferência se o EPI adquiridos possuem CA, foi observada maior 

resposta positiva apenas na comunidade Baixa do Boi, enquanto que na 

comunidade Caiçara I, a maioria das respostas foi negativa; 

- Da mesma forma, as atuações dos produtores rurais tratadas neste tema 2, não 

estão de acordo com as recomendações contidas no Quadro 1: Medidas de uso 

seguro para atividades com agrotóxicos. 

 

5.4 TEMA 03: DESCARTE DE EMBALAGENS VAZIAS (DESTINAÇÃO FINAL) 

 

 Como é possível observar através dos gráficos ilustrativos 57 e 58, embora 

existam produtores que descartam as embalagens vazias no ambiente, a grande 

maioria deles promove a guarda provisória destas, para efetuar a devolução para o 

caminhão de coleta, que recolhe anualmente, em ambos os projetos de irrigação. 

Porém, é durante esta guarda provisória que ocorre a facilitação da contaminação 

ambiental pois pouquíssimos produtores dispõem de local ideal para 

armazenamento, deixando as embalagens vazias guardadas em sacos, dentro da 

propriedade, ou dentro de casa, em um cômodo separado. 

 Quando questionados sobre essa guarda de embalagens vazias, teve-se 

como respostas: 

 
"As vazias, quando fica vazia....é o que eu tô falando, ai bota num saco, e 
coloco lá nessa casinha" (P03 – C1) 
 
"No acero da roça mermo, no final da cerca"(P05 – C1) 
 
"Olha as vazias a gente faz a lavagem nos vasilhames, ai fura, ai bota 
dentro dum saco e no dia que o pessoal vem colher a gente leva lá no 
projeto flores, a gente leva tudo, as embalagens pra eles levarem...Na 
casinha(se referindo á guarda provisória)...é..às vezes quando tem muitas, 
ai a gente leva lá na casa do produtor" (P08 – C1) 
 
"A gente guarda e eles vem e recolhe...tem uns pessoal da Prefeitura que 
parece que vem pegar ai... a gente guarda lá (no lote), bota num saco e 
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bota num canto...num arinha isolada onde num entre bicho num entre 
nada...no ambiente, é" (P02 – C2) 
 
"Rapaz, sempre eu costumo tocá fogo nele..queimo...secou um eu já 
queimo logo" (P03 – C2) 

 
 
 

 
                    Gráfico 57: Descarte de embalagens vazias - Comunidade Baixa do Boi– C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 
                  Gráfico 58: Descarte de embalagens vazias - Comunidade Caiçara I – C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Autoria própria, 2018 
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FIGURA 12: Armazenamento (provisório) de embalagens vazias de agrotóxicos – C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 Na imagem acima (Figura 12), obtida em uma das propriedades rurais na 

Comunidade Baixa do Boi – C1, é possível se observar que embora o local de 

guarda provisória das embalagens vazias de agrotóxicos seja de alvenaria, 

ventilada, coberta com telhado e mantenha considerável distância de residências, a 

porta é mantida entreaberta (sem chave ou cadeado), logo, sem a devida segurança 

ao acesso de animais, crianças ou pessoas não autorizadas, além disso, o agricultor 

não atende às exigências de lavagem e perfuração das embalagens vazias, 

atentando-se ainda para o fato de que estas não são mantidas na posição vertical, 

podendo permitir e facilitar o escoamento de restos de produto e contaminação do 

solo. 

 Foi possível perceber diante das respostas às perguntas se os produtores 

rurais conheciam o que é a tríplice lavagem, que a maioria, em especial da 

Comunidade Caiçara I, não sabiam do que se tratava (oportunidade em que todos 

receberam esclarecimentos sobre o assunto) e que lavavam as embalagens (quando 

lavavam) ou no momento em que esta esvaziava ou no preparo para a entrega no 

caminhão, mas, nem todos lavavam as três vezes recomendadas (Gráficos 59 e 60). 

 
"Ai quando lava, coloca num saco e leva pra devolver...Só lava na hora de 
devolver, às vezes lava Também gasta pouco...ai fica pouquinho, lavo 
quando num tem mais nada" (P02 – C1) 
 
"Sei...exatamente, rigorosamente... a tríplice lavagem é feita na hora que 
termina o produto pra aproveitar a água no pulverizador” (P06 – C1) 
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"Num é lavar os frascos? Lavar três veiz é? Não, agente nunca lavou 
não...guarda sem lavar" (P04 – C2) 
 
"Não...(Foi explicado)...nós só lava uma vez, quando seca, pra apruveitar o 
restim do veneno" (P13 – C2) 

 
 
 

                Gráfico 59: Sabe o que é tríplice lavagem - Comunidade Baixa do Boi– C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

                Gráfico 60: Sabe o que é tríplice lavagem - Comunidade Caiçara I – C2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Fonte: Autoria própria, 2018 

  

 De acordo com as informações obtidas dos produtores rurais, de ambas as 

comunidades, o recolhimento das embalagens vazias de agrotóxicos é realizado 

anualmente, por equipe de recolhimento itinerante com utilização de um caminhão 
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de coleta (Figura 13), sendo os produtores previamente avisados da data e horário 

do recolhimento através das presidentes das associações de produtores. 

 Em 20.11.2018, a partir das 14:10 horas, foi possível acompanhar 

diretamente e registrar a entrega das embalagens vazias de agrotóxicos pelos 

produtores rurais da Comunidade Rural Baixa do Boi – C1, como também, obter 

informações gerais quanto à entrega efetuada na Comunidade Rural Caiçara I – C2, 

através da equipe de coleta itinerante formada por representantes da Associação do 

Comércio Agropecuário do Vale do São Francisco – Acavasf e da Agência Estadual 

de defesa Agropecuária da Bahia – ADAB, observando-se que a impossibilidade de 

acompanhar diretamente este momento da entrega dos vasilhames vazios na 

comunidade C2 ocorreu por insuficiência de clareza no folder de divulgação da 

coleta (a informação genérica não deixava claro que a coleta no turno matutino seria 

na comunidade Caiçara I, conforme Figura 14), informação que foi transmitida pela 

pesquisadora e acatada pela equipe de recebimento, visando melhoria na qualidade 

do anúncio nas próximas campanhas. 

 

FIGURA 13: Recibo de entrega de embalagens vazias de agrotóxicos
9
; Cartaz disposto na entrada do 

Projeto Flores; Caminhão utilizado para coleta itinerante – C1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               Fonte: Autoria própria, 2018 

 

                                                 
9
 Observe-se que o recibo faz menção à “Defensivos Agrícolas” e não a Agrotóxicos; 

Onde se lê “quantidade” leia-se “qualidade”. É possível que tenha havido erro ortográfico na confecção do 

recibo. 
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 O equívoco restou provado também pelo comparecimento de produtores 

rurais ao espaço do Projeto Flores da Bahia (inserido em área do Projeto Paulo 

Afonso), no turno matutino do dia 20.11.2018, para entrega dos vasilhames, porém 

sem sucesso. 

 

 

FIGURA 14: Encarte de divulgação da realização da Coleta itinerante – C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: ACAVASF, 2018 
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FIGURA 15: Sacos de nylon contendo embalagens vazias de agrotóxicos para entrega à 

equipe de recebimento itinerante – C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 Os sacos vazios foram deixados por produtores rurais da comunidade Baixa 

do Boi (C1),aos cuidados do caseiro do Projeto Flores da Bahia, na manhã de 

20.11.2018, dispostos no ambiente e sob incidência de luz solar (Figura 15), para 

que este os entregasse à equipe de recebimento itinerante caso viessem a 

comparecer, prática que não condiz com os cuidados que devem ser tomados 

durante a estocagem provisória de embalagens vazias. 

 

 

FIGURA 16: Produtores rurais retornando às residências, sem a efetiva entrega das 

embalagens vazias de agrotóxicos – C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Autoria própria, 2018 
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 Importante se faz ressaltar que houve a informação pelos produtores rurais à 

pesquisadora de que não retornariam para realizar a entrega das embalagens, tendo 

em vista o equívoco na informação e a “perda de tempo” (Figura 16), porém, após a 

explicação realizada por esta quanto à importância da devolução, tanto por questões 

de saúde humana quanto ambientais, estes compareceram novamente no período 

vespertino e realizaram a entrega à equipe de coleta, obtendo o certificado. 

 Tal situação demonstra o quanto é importante que as informações sejam 

claras e fielmente observadas, no que se refere ao local e horários do recebimento, 

visando estimular a correta devolução e destinação das embalagens vazias de 

agrotóxicos e criando assim, uma cooperação entre produtores rurais e equipe de 

coleta que repercutirá positivamente na qualidade de vida da comunidade e da 

população, como um todo. 

 Retornando ao Projeto Flores da Bahia, às14:00 horas e 10 minutos de 

20.11.2018, e após a devida apresentação à equipe que realizava o recebimento 

das embalagens vazias, procederam-se os registros fotográficos (Figuras 17, 18 e 

19) e anotações necessárias para descrever o procedimento de devolução realizada 

pelos produtores rurais (Gráfico 61 e 62). 

 

FIGURA 17: Triagem das embalagens vazias de agrotóxicos pela Acavasf– C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Autoria própria, 2018 
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FIGURA 18: Realização de coleta itinerante de embalagens vazias de Agrotóxicos - equipe 

Acavasf e ADAB – C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: Autoria própria, 2018 

 
 

FIGURA 19: Fichas de controle de entrega de embalagens vazias de Agrotóxicos -C1 e C2
10

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: ADAB, 2018 

 
 
 

 Em relação à prática de furar o fundo da embalagem vazia, no descarte, para 

evitar o reaproveitamento, a maioria dos produtores informaram que a realiza, 

porém, é também expressivo o número de respostas que mostram que alguns 

produtores não realizam esta prática (Gráficos 63 e 64) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Ficha de controle de entrega de embalagens vazias de agrotóxicos da Comunidade Baixa do Boi (C1), 

adaptada pela equipe. 
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                   Gráfico 61: Devolve embalagens vazias- Comunidade Baixa do Boi– C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

                    Gráfico 62: Devolve embalagens vazias - Comunidade Caiçara I– C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   Fonte: Autoria própria, 2018 
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                       Gráfico 63: Fura o fundo da embalagem vazia- Comunidade Baixa do Boi– C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

                Gráfico 64: Fura o fundo da embalagem vazia- Comunidade Caiçara I– C2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

 Procedendo-se ao resumo analítico e comparativo, entre as duas 

comunidades rurais, no que se refere ao tema 3, têm-se: 

- É possível observar que a maioria dos produtores rurais atendem ao tópico de 

recolhimento final das embalagens vazias durante o período de coleta itinerante, que 

ocorre anualmente, porém, a guarda provisória destas embalagens vazias até a sua 
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entrega à equipe coletora deixa a desejar, no tocante às medidas de uso seguro 

para atividades com agrotóxicos, visto que, conforme explanado, alguns produtores 

não realizam a tríplice lavagem e acondicionam as embalagens contendo resíduos 

de agrotóxicos de forma aleatória, dentro de sacolas plásticas ou sacos de nylon, o 

que possibilita vazamento que pode atingir e possibilitar intoxicação do condutor das 

embalagens para recolhimento, ou, contaminar o solo, se pra este escorrer; 

- A maioria dos produtores rurais da comunidade Baixa do Boi relataram saber o que 

significa tríplice lavagem enquanto que, a maioria dos produtores da comunidade 

Caiçara I não sabem do que se trata e em ambas as comunidades, apenas 

pouquíssimos produtores as realiza nas embalagens vazias antes da entrega, 

observando-se também que em ambas as comunidades houve relato de queima 

destas embalagens vazias.  Na comunidade Baixa do Boi, há relato de que elas são 

largadas no final da roça, na beira da cerca, propiciando, também, a contaminação 

ambiental e o risco de reaproveitamento da embalagens para outros fins; 

- Também em ambas as comunidades, foi relatado que a maioria dos produtores 

furam o fundo da embalagem vazia, antes do descarte final. 

 

 

5.5 TEMA 04: LAVAGEM DE ROUPAS E LIMPEZA DE EPI (CONTAMINADOS 

COM AGROTÓXICOS) 

 

 Respondendo ao bloco de perguntas que trata sobre a lavagem das roupas e 

EPI contaminados com agrotóxicos, tivemos participação de parentes dos 

agricultores (normalmente esposas ou irmãs) que são responsáveis por esta prática 

e, em algumas situações, o próprio produtor a realiza. 

 Pode-se perceber que a maioria lava a roupa de trabalho separadamente das 

demais roupas da família, porém, a prática não aconselhada de deixar de molho é 

adotada num número expressivo, um deles, da Comunidade Baixa do Boi, 

informando que ainda deixa de molho em água quente (Gráficos 65 e 66). 
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Gráfico 65: Lavagem de roupas/Limpeza EPI- Comunidade Caiçara I – C2 

 

 Fonte: Autoria própria, 2018 

 
   Gráfico 66: Lavagem de roupas/Limpeza EPI- Comunidade Baixa do Boi – C1 

 

     Fonte: Autoria própria, 2018 
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 No que se refere à proteção das pessoas que realizam a lavagem das roupas, 

do contato com o agrotóxico diluído na água de lavagem, vislumbrou-se um número 

expressivo dos que não usam luvas nem avental e um número menor de pessoas 

que ao efetuarem esta tarefa, usam apenas o avental (Gráficos 67 e 68). 

 

          Gráfico 67: Usa avental ou luva- Comunidade Baixa do Boi – C1 

 

           Fonte: Autoria própria, 2018 

 

          Gráfico 68: Usa avental ou luva- Comunidade Caiçara I – C2 

 

          Fonte: Autoria própria, 2018 
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agrotóxicos diluídos na água da lavagem, mesmo naquelas propriedades onde 

existe encanação, pois esta só leva a água para mais distante da residência, 

desembocando no solo, dentro da propriedade e não numa fossa própria para 

posterior tratamento químico, como é recomendado (Gráficos 69 e 70).  

 A exceção é um produtor da comunidade Caiçara I que tem sua roupa lavada 

em sua residência, em um dos bairros da cidade, porém, a água escorre para o 

esgoto comum. 

"Eu lavo elas em casa mesmo, na pia de lavar roupas...ele vinha trazendo 
preu lavar, mas adepois era um fedor de veneno danado...ai quando é pra 
lar agora eu vou lavar lá...”(Lava ultimamente no local de uso) (P02.1-C1) 

 

"Lavo ali na lavanderia" "Não, lá eu só lavo elas. Quando eu não tinha 
máquina eu lavava, mas agora, tem a máquina..." (P03.1 – C1) 
 
"Eu mesmo...inclusive eu gosto de lavar no corpo"...pego um sabão...ai 
passo...ai lavo a roupa, vestido, depois tiro...porque ela é toda de plástico 
né, ela não me molha né? Aí lava com sabão (a roupa que usa por baixo), 
eu ou minha esposa às vezes. "Eu acho que sim...quando é minha esposa 
que lava ela lava tudo junto lá" (P16 – C1) 
 
"É (informando que ele mesmo que lava)...pra lavá as roupas? Com a 
mangueira, lava cum sabão...não, num canto assim, no mei do tempo 
mermo..." (P12 – C2) 
 
"A gente bota de molho, no sabão em pó, num balde..e, é...no oto dia, 
esfrega e tira...não (informando que não lava junto com as demais roupas 
da família)...(P13.1 – C2) 

 
 
 
              Gráfico 69: Para onde escorre a água da lavagem- Comunidade Baixa do Boi – C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Autoria própria, 2018 
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               Gráfico 70: Para onde escorre a água da lavagem- Comunidade Caiçara I – C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 No que se refere à guarda das roupas de trabalho, após limpas e secas, a 

grande maioria respondeu que as mantêm separadas das outras, utilizadas no dia-a-

dia da família (Gráficos 71 e 72). 

 
 
 
 

                 Gráfico 71: Guarda da roupa pós lavagem -  Comunidade Baixa do Boi – C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Autoria própria, 2018 
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                  Gráfico 72: Guarda da roupa pós lavagem Comunidade Caiçara I – C2 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 No tema 4, procedendo-se ao resumo analítico comparativo das respostas 

obtidas nas duas comunidades rurais, infere-se que: 

 

- Nenhuma das atuações das pessoas responsáveis pela lavagem das roupas e EPI 

contaminados com agrotóxicos, condizem com todas as medidas estabelecidas no 

paradigma de uso seguro de agrotóxicos, visto que, embora um expressivo número 

de pessoas lavem as roupas de trabalho separadas das outras como também as 

guarda separadamente, depois de limpas e secas, outras atuações deixam de ser 

adotadas para que os riscos venham a ser efetivamente reduzidos; 

-É expressivo o risco de intoxicação por via dérmica na Comunidade Baixa do Boi e 

Caiçara I, pelo não uso de avental e luvas por alguns entrevistados. A situação é 

menos crítica na Comunidade Caiçara I, onde se percebe que o número dos que 

usam avental e luva é mais significativo em relação aos que executam esses 

serviços na Comunidade Baixa do Boi, mas não em relação aos que não usam 

nenhum desses EPI na própria comunidade Caiçara I, visto que são aproximados; 

-Em relação à água provenientes da lavagem destas roupas (contendo resíduos 

diluídos de agrotóxicos), existe um expressivo potencial de contaminação ambiental, 

visto que esta, na grande maioria dos casos, escorre para o solo e nele se infiltra. 
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5.6 TEMA 05: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (DISPONIBILIDADE 

DO SERVIÇO E ATUAÇÃO DOS AGENTES) 

 

 Questionados sobre a disponibilidade de serviços de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – ATER (Gráficos 73 e 74), as respostas são as mais variadas, em 

ambas as comunidades, porém deixa clara a existência de serviço de assistência 

técnica efetiva apenas no início, ou seja, nos períodos de implantação dos projetos e 

nos breves anos seguintes, coincidindo, ambas as comunidades, em não disporem 

de assistência técnica e extensão rural efetivos, na atualidade, estando a 

comunidade C2 em situação de isenção destes serviços, ou seja, sem qualquer 

apoio técnico e a comunidade C1 de escassez de serviços de ATER, em virtude da 

expressiva redução da equipe técnica e do apoio financeiro e técnico pelo Governo 

Estadual, como se pode inferir dos depoimentos abaixo: 

 

"Não...não...assistência nos teve foi desse tempo só desses tempo pra cá, 
já era (se referindo ao início do Projeto)isso, nos teve essa assistencia toda 
ai, mas ...rapaz eles passaro ai nim 98 quando começaro ai e acho que eles 
foro inté 2000, num sei se chegou 2005...ou 2009 parece, num chegou inté 
2009 não, foi nada homi, oxe, foi de 2005 pra trás...melhor coisa quando 
nos tava tudo ai eles vivia tudo ai, os técnico agronomo, era a diaria, todo 
dia, todo dia eles tava ai...Era da Prefeitura...hoje não(não existe assistência 
técnica)" (P02 – C2) 

 
"Não..quer dizer, a gente já teve isso uns tempo pra trás...todo produtor aqui 
teve, que tinha reunião, falava tudo como usava, como trabalhava...hoje é 
que não tem mais né?...Era o povo do Distrito mesmo...do Projeto. Tem um 
ano ou muito mais...foi enfraquecendo, que o Governo entregou esse 
Projeto, ai acabou.Nois tamo morto hoje que o projeto tá nas nossas mão 
né? Sem assistência...” (P03 – C1) 
 
"Não,numtem não...já no tempo de meu avô nera? Acho que tá cum quê, 
cum uns vinte ano...era da Prefeitura. Acho que eu nem trabalhava nesse 
tempo também...não, nunca recebemo não (durante o tempo que trabalha)" 
(P04 – C2) 
 
"Não...já teve, no inicio quando estava no começo, a vinte anos atrás..mas 
hoje tamo aí...por conta" (P05 – C2) 
 
"Agente A

11
...quando vai aplicar o adubo, o veneno também...ele dá o 

papel...a dona vai lá e pega com ele...ele também vem ai na roça...de 
premero era aquele oto, Agente B

12
...mas agora é Agente A mesmo...do 

próprio projeto mesmo" (P02 – C1) 
 

                                                 
11

 Referindo-se a um dos técnicos do Distrito de Irrigação de Paulo Afonso-DIPA, suprimida a identificação por 

questões éticas. 
12

 Referindo-se a outro técnico do DIPA 



154 

 

"A gente...sempre quando a gente quer informação, que tão em dúvida, ai 
a... (presidente da Associação)

13
 vai traz uma pessoa, um técnico lá da 

Prefeitura... ai vem uma vez perdida também...ai dá uma assistência quando 
a gente tá mei em dúvida...mas é mei dificil...é...e agora a gente tá mermo 
lutano por esses EPI tudinho porque vai ter umas visita ai dos pessoal do 
Governo, se pegar agora vai ser multa até umas zora viu?...é...pegar na 
roça invenenano sem o equipamento adequado...a multa vai pegar agora 
viu?  todo mundo vai ter que usar agora o equipamento todinho  completo... 
e é bom pra gente né?” (P04 – C2) 

 

 Para Rigotto (2011) A assistência técnica escassa associada a instituições 

deficientes e em especial, considerando-se a atual conjuntura onde as normas legais 

revelam-se falhas e omissas, no que se refere às medidas de precaução e 

contenção dos riscos do uso de agrotóxicos, é praticamente impossível a utilização 

desses produtos químicos com segurança. 

 Para Belo e Peres (2012), a carência de ações extensionistas que possa 

orientar os produtores rurais a respeito dos potenciais perigos dos agrotóxicos e 

medidas de segurança é que promove a manipulação descuidada e baixa percepção 

do risco dos agricultores. 

 Uma alternativa ao problema poderá estar contida na definição de Porto e 

Soares (2012) ao afirmar que políticas públicas que estimulem a produção de 

alimentos saudáveis e isentos de agrotóxicos, podem trazer resultados 

sociambientais sem precedentes para a população, iniciando-se pela inclusão de 

agricultores marginalizados no atual modelo produtivo. 

 Os autores arrematam o acima exposto citando Caporal, 2008 e Gliessman, 

2001, quando apontam que a alternativa de uma agricultura sem agrotóxicos é a de 

base ecológica, ou seja, um sistema agrícola que promove e realça a saúde 

humana, do meio ambiente e a preservação da biodiversidade, ao mesmo tempo 

que ressalta um caráter sistêmico e participativo de gestão. A agroecologia, 

incorpora a dimensão social e cultural por reconhecer a importância do 

conhecimento e da cultura das populações locais e a importância da integração da 

sustentabilidade ambiental coma justiça social. 

 

 

 

 

                                                 
13

 Omitido o nome por questões éticas. 
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           Gráfico 73: A família recebe assistência técnica?  Comunidade Baixa do Boi – C1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

         Gráfico 74: A família recebe assistência técnica? Comunidade Caiçara I – C2 

 

          Fonte: Autoria própria, 2018 
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projeto e a maioria, sustentando que nunca tiveram este tipo de capacitação (Gráfico 

75). 

 Já na Comunidade Caiçara I (C2), 12 produtores que responderam ao 

questionamento afirmaram que nunca receberam curso ou treinamento para lidar 

com agrotóxicos (Gráfico 76). 

 Essa grave situação se mostra como uma expressiva vulnerabilidade destas 

comunidades e da população, visto que, de acordo com Abreu e Alonzo (2014) 

deixam de ser atendidas, deste forma, a possibilidade de um “uso seguro” destes 

produtos químicos recaindo sobre o Estado a necessidade de atuação imediata 

visando a mitigação desses diversos riscos apontados (tanto riscos à saúde humana 

quantos riscos de danos ambientais), visto que este (o (Estado) vem se mostrando 

incapaz de fiscalizar e controlar as práticas de trabalho em todos os 

estabelecimentos rurais, e garantir o treinamento de cada trabalhador rural para 

manipular essas substâncias. 

 

 

                  Gráfico 75: Cursos e treinamentos periódicos-Comunidade Baixa do Boi – C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Autoria própria, 2018 
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                 Gráfico 76: Cursos e treinamentos periódicos-Comunidade Caiçara I – C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 No tema 5, também é possível resumir e comparar as respostas proferidas 

por produtores das duas comunidades estudadas, destacando-se: 

- Existem confrontos e contradições nos relatos quanto à disponibilização ou não de 

assistência técnica, na comunidade Baixa do Boi enquanto que, na Caiçara I, é 

unânime a informação de que os produtores não dispõem de serviços de ATER, 

atualmente. Ressalte-se que em ambas as comunidades, foi relatado que 

dispunham de assistência técnica apenas no início do Projeto e em poucos anos 

subsequentes a esta; 

- É possível se inferir que os produtores rurais valorizam, carecem e solicitam a 

devida assistência técnica, visto que estes demonstram, através de suas falas, que 

as atuações dos agentes de ATER (quando existentes e efetivos nestas 

comunidades, com instruções presenciais sobre técnicas de cultivo e usos de EPI, e 

até com realização de visitas técnicas), os mantinham instruídos e mais seguros 

quanto à proteção da saúde e do meio ambiente; 

- Desta forma, é possível deduzir que a ausência de Assistência Técnica efetiva na 

comunidade Caiçara I e a escassez de apoio técnico na comunidade Baixa do Boi, 

podem estar contribuindo diretamente para a atual situação de vulnerabilidade de 

saúde e ambiental em que se encontram estas comunidades rurais; 

-Analisando-se todo o exposto sobre o tema é possível se fazer uma correlação 

entre um serviço eficiente e atuante de Assistência Técnica e Extensão Rural e 
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redução dos riscos de saúde ao trabalhador rural e riscos de danos ambientais. Tal 

constatação se deu em razão dos relatos de alguns produtores rurais, comparando a 

época em que dispunham de assistência técnica efetiva e a atualidade, quando 

estão “por conta própria”, como eles próprios afirmam.  
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SEÇÃO VI 

 

6 CONSIDERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES FINAIS 

  

 A pesquisa, pioneira e realizada nas comunidades rurais Baixa do Boi e 

Caiçara I no município de Paulo Afonso - BA, corroborada pela vasta literatura 

existente sobre as consequências do uso indiscriminado de agrotóxicos e seus 

impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente, foi capaz de produzir 

o conhecimento sobre estas temáticas representadas por intoxicações agudas e 

crônicas que acometem, em especial, o pequeno produtor rural, promovendo a 

fragilização da saúde humana e das condições ambientais, a exemplo das 

contaminações do ar, da água e do solo, nas comunidades rurais estudadas. 

 Nos Projetos de Irrigação implantados nas comunidades rurais Baixa do Boi e 

Caiçara I, onde os agricultores não são estimulados a considerar e estabelecer o 

autocuidado e o cuidado com o meio ambiente na aplicação de agrotóxicos, o 

problema pode se tornar exponencial, tanto em virtude da falta de atuação 

preventiva e cuidadosa do produtor rural no manejo com o agrotóxico, quanto no 

hábito da grande maioria em superestimar os “benefícios” dos agrotóxicos como a 

única solução da lavoura. 

 Este “endeusamento” dos agrotóxicos pode ter se mantido nas comunidades 

pela escassez ou falta de acompanhamento técnico efetivo e educação ambiental 

direcionada ao uso de agrotóxicos e de campanhas de sensibilização das famílias 

quanto aos direitos constitucionais à saúde e ao meio ambiente equilibrado. 

 O quadro se mostra preocupante visto que são observadas inadequações nas 

ações de manejo dos agrotóxicos, consideradas como fatores ocupacionais que 

evidenciam risco aumentado para intoxicação, como: aplicação de agrotóxicos sem 

a utilização de todos os EPI recomendados para a prática; não obediência ao 

período de reentrada na lavoura após aplicação do agrotóxico; não atendimento ao 

prazo de carência, o que traz repercussão negativa direta na saúde do trabalhador 

rural e de toda população consumidora destes produtos com possíveis altos níveis 

de resíduos de agrotóxicos; falta de acompanhamento técnico mínimo que desperte 

no produtor rural o autocuidado, o cuidado com o outro e com o meio ambiente, 

entre outros. 
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 Além disso, não ocorreu nestas comunidades rurais a implementação de 

técnicas alternativas de controles de pragas, consideradas práticas viáveis 

atualmente e necessárias para que se busque a redução e/ou controle, e quiçá, a 

isenção dos diversos problemas associados ao uso desses produtos químicos, o que 

carece da união do Estado e da sociedade num objetivo único, ou seja, garantir a 

sustentabilidade socioambiental e não apenas vislumbrar a produtividade e o lucro 

como objetivos supremos da agricultura convencional implantada no Brasil. 

 A partir destas constatações, é possível afirmar que as práticas de trabalho 

adotadas pelos produtores rurais nestas comunidades possibilitam a estes riscos de 

danos à saúde e riscos de danos ambientais.  

 Diante disso, e uma vez que, atualmente, o serviço de Assistência Técnica e 

Extensão Rural é praticamente inexistente em ambas as comunidades rurais 

estudadas, e que este pode se traduzir num mitigador dos riscos já apontados, faz-

se necessária a imediata atuação do Estado visando a implementação de serviços 

de ATER efetivos, de qualidade e contínuos, nestas comunidades rurais. 

 A efetividade, qualidade e continuidade dos serviços são imprescindíveis para 

que se possa abranger as gerações presentes e futuras, tornando acessível às 

comunidades rurais o conhecimento de novos produtos, técnicas de trabalho e de 

manejo que venham a se mostrar menos arriscadas à saúde humana e ao meio 

ambiente, perpetuando assim um ciclo educativo e dialógico que possa ser 

retroalimentado e fomentado por sucessores de produtores rurais ou novos 

adquirentes de propriedades nestas comunidades. 

 Além disso, é extremamente recomendável a realização de ações que 

explicitem a realidade local destas comunidades rurais, especialmente as que 

apontem, de forma contundente, as vulnerabilidades no tocante à saúde e danos 

ambientais, fomentando assim a realização de investimentos do poder público em 

políticas públicas efetivas e em ações de sensibilização das famílias, com prestação 

de serviços de ATER para o devido acompanhamento às famílias de produtores 

inseridos na agricultura familiar, incluindo ainda, e principalmente, realização de 

cursos e/ou reciclagens que permitam a essas famílias de agricultores, de forma 

simples e didática, efetuar o autocuidado no manejo com os agrotóxicos, desde a 

sua aquisição até o devido descarte das embalagens vazias.  

  Concomitantemente, cabe ao Estado implantar uma política 

fiscalizatória/educativa que mantenha o controle do uso de agrotóxicos e promova o 
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cuidado com o meio ambiente, preferencialmente, com a implantação de técnicas 

alternativas e agroecológicas de controle de pragas. 

 É preciso reconhecer que o uso indiscriminado de agrotóxicos traz sérios 

riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, em se tratando do seu uso no âmbito da 

agricultura familiar, não há que se cogitar na responsabilização do pequeno 

agricultor rural quanto a essas vulnerabilidades, visto que a responsabilidade em 

educar, fiscalizar, atuar de forma preventiva e não menos importante, estimular, num 

propósito agroecológico, a adoção de formas alternativas de controles de pragas, 

cabe ao Estado pois dele é a responsabilidade constitucional de promover e zelar 

pela Saúde do povo e garantir um meio ambiente equilibrado, para esta e futuras 

gerações.  

 As informações trazidas com a realização da pesquisa são de extrema 

importância, visto que podem embasar e fomentar processos de educação em saúde 

no campo, junto às populações expostas aos agrotóxicos, agentes e entidades dos 

serviços de controle social e fiscalização para que busquem uma eficiente 

implantação de ações voltadas à agricultura, ao meio ambiente ao trabalho e à 

saúde e que promovam mais qualidade de vida às comunidades rurais inseridas no 

contexto dos projetos de irrigação versus uso indiscriminado de agrotóxicos. 

 Esta pesquisa possibilitou estudo pioneiro nas comunidades rurais Baixa do 

Boi e Caiçara I, quanto ao uso e manejo de agrotóxicos e os riscos à saúde e 

ambientais envolvidos nas práticas laborais e sua correlação com os serviços de 

ATER, e pode servir de embasamento para o desenvolvimento e implementação de 

políticas públicas direcionadas à redução destes riscos, como também, nortear 

outros trabalhos que venham a ser desenvolvidos em outras comunidades rurais 

pauloafonsinas, contempladas ou não por projetos de irrigação e que façam uso de 

agrotóxicos nas suas lavouras. 
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SEÇÃO VII 

 

7 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA PESQUISA  

 

- PRODUTO PRIMÁRIO 

 

A pesquisa teve como produto primário um eBook elaborado a partir do tema 

Agrotóxicos, considerando as deficiências de informação constatadas a partir do 

resultado da pesquisa e definidas como mais relevantes, no que se refere aos riscos 

à saúde e riscos ambientais. O produto visa à melhoria da capacidade do produtor 

rural em detectar previamente estes riscos e atuar no intuito de mitiga-los. 

O eBook intitulado Agrotóxicos: cuidados no uso para proteção da saúde e do 

meio ambiente (Apêndice G) aborda pontos importantes, abaixo descritos: 

- Na introdução, traz uma aborgadem geral sobre o tema Agrotóxicos e sua 

introdução na agricultura brasileira, pontuando também algumas curiosidades. Na 

sequência, traz uma abordagem sobre a Lei de agrotóxicos (Lei 7.802/89) e tece 

comentários sobre a definição legal do que são agrotóxicos como também, a 

definição destes produtos a partir do conhecimento empírico da comunidade; 

- Sequencialmente, aborda o uso de agrotóxicos na irrigação e explana a 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Lei de ATER (Lei 

12.188/2010), pontuando seus principais artigos e definições, fazendo com que as 

comunidades rurais tomem conhecimento desta temática. 

-É realizada também explanação sobre a classificação toxicológica dos 

agrotóxicos, dada pela ANVISA, e de forma mais contundente, por serem estes os 

pontos detectados como mais críticos na atuação laboral dos produtores rurais, é 

trazida uma abordagem sobre o uso dos EPI – Equipamentos de Proteção Individual 

e sua importância para reduzir os riscos à saúde do trabalhador, sobre as 

intoxicações agudas e crônicas, possíveis a partir do uso de agrotóxicos e as 

medidas de primeiros socorros a serem adotadas no caso de ocorrência de 

intoxicações com estes produtos químicos; 

-Realizou-se explanação sobre o descarte final das embalagens vazias de 

agrotóxicos e a sua importância para a preservação do meio ambiente, como 

também, sobre o período de carência ou período de segurança e o período de 

reentrada, por serem estes considerados pontos de extrema relevância para o 
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conhecimento da comunidade e terem sido detectadas falhas graves no adoção de 

medidas preventivas de riscos à saúde em se tratando deste assunto. 

Por fim, a obra aborda a importância da utilização de caldas alternativas 

orgânicas, para controle de pragas na lavoura, de forma auxiliar ou em substituição 

aos agrotóxicos utilizados, destacando ainda uma lista de endereços eletrônicos que 

dão acesso a vídeos que tratam sobre o tema agrotóxicos, riscos à saúde e riscos 

ambientais, como também, lista de endereços eletrônicos que dão acesso a vídeo-

aulas para confecção de caldas orgânicas de controle de pragas e cartilhas que 

tratam sobre este tema. 

O produto será impresso, de forma que cada família da comunidade receba 

um exemplar, e apresentado às comunidades rurais presencialmente, em dias 

diferentes e pré-agendados, através de uma roda de conversa, para que se tenha o 

maior número de participantes possível e melhor interação do público com a equipe 

de pesquisadores. 

Na ocasião, o eBook será apresentado e seu conteúdo discutido com a 

comunidade, para que possíveis dúvidas sejam prontamente dirimidas, como 

também, utilizar-se-á equipamento de projeção visual (Datashow) para apresentação 

de alguns dos vídeos selecionados como mais relevantes, para conhecimento dos 

riscos dos agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente como também, para 

conhecimento das técnicas de confecção e aplicação das caldas orgânicas 

alternativas. 

A roda de conversa finalizar-se-á com a oportunidade da palavra a cada 

produtor rural, para que se possa realizar um feedback sobre a apreensão das 

temáticas abordadas no encontro e posteriormente, com a realização de um coffee 

break de confraternização. 

 

 

- OUTROS PRODUTOS FUTUROS 

 

 A partir dos resultados obtidos com a pesquisa, vislumbra-se a criação de 

banco de dados das comunidades rurais envolvidas, publicação de artigos que 

venham a descortinar e possibilitar o conhecimento das condições socioeconômicas 

e de vida laboral destas comunidades, promover apresentação de trabalhos em 

Congressos e, tão importante quanto, com os resultados da pesquisa, buscar 
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atuações junto aos setores públicos para que promovam políticas públicas efetivas e 

direcionadas às comunidades estudadas, no intuito de reparar e/ou minimizar os 

impactos negativos à saúde e ao meio ambiente ali detectados. 

O estudo ainda pode promover a adoção das técnicas da pesquisa em outras 

comunidades rurais, que desenvolvam atividades agrícolas similares, ou seja, com 

uso de agrotóxicos, estejam elas ou não contempladas com Projetos de irrigação, 

com o objetivo de analisar as práticas laborais no intuito de sugerir melhoria da 

qualidade de vida da população, em relação à saúde e a um meio ambiente 

equilibrado. 
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APÊNDICES 

 
 
 
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Título da Pesquisa: “Relevância da atuação de agentes de ATER como mitigadora dos possíveis danos à 

saúde de trabalhadores rurais e riscos ambientais pelo uso de agrotóxicos, em comunidades rurais de 

Paulo Afonso, Bahia, Brasil.” 

 

CAEE Nº 82459518.8.0000.5196 

 

Nome da Pesquisadora responsável: Cristiany Araújo Santos 

 

Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa para investigar e comparar a atuação dos agentes de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER em duas comunidades rurais do município de Paulo Afonso/BA, 

com ênfase na redução de danos à saúde do trabalhador e nos impactos ambientais causados pelo uso de 

agrotóxicos.  

 

Sua participação é importante pois, através dela, será possível a obtenção de base de dados para conhecimento 

das áreas estudadas, sensibilização das famílias para que executem seus trabalhos de forma a prevenir problemas 

de saúde e ambientais, como também, a busca por apoio institucional que promova a implementação de políticas 

públicas efetivas na redução dos impactos negativos causados pelo agrotóxico ao trabalhador e ao meio 

ambiente. 

 

Vale ressaltar que você não deve aceitar participar da pesquisa contra a sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça, se desejar, qualquer pergunta para esclarecimento.  

 

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada através de aplicação de formulário semiestruturado e 

realização de entrevista semiestruturada, com um roteiro pré-determinado, porém, possibilita ao entrevistado 

participar com maiores informações e complementações, se assim desejar, cabendo ressaltar que um dos 

objetivos da pesquisa é a promoção de palestra sobre educação ambiental e saúde no campo, abordando a 

temática sobre agrotóxicos, da qual participarão os trabalhadores rurais das comunidades estudadas, a 

pesquisadora e sua possível equipe de apoio e os Agentes de Ater, visando otimização da troca de conhecimentos 

e informações. 

 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

conforme Resolução No. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as normas aplicáveis ás 

pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. 

 

Riscos, desconfortos e benefícios: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas, 

pode oferecer riscos mínimos aos participantes por tratar-se de coleta de informações sobre a atuação laboral da 

comunidade.  

 

Cabe ressaltar que tanto imagens quanto materiais sonoros (gravação das falas) obtidas durante a realização da 

pesquisa, só serão utilizados em mídias ou publicações, a título de ilustração, após a devida autorização prévia 

do participante, expressa através da assinatura de um Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos. 

 

Como benefícios do projeto, pode-se ressaltar o estreitamento de laços entre a comunidade, a Universidade e os 

profissionais de ATER, na busca de conhecimentos e técnicas de amenização dos riscos à saúde dos 

trabalhadores e dos impactos ambientais.  

 

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão ressarcidas. É garantido ainda 

o acompanhamento e assistência a todos os participantes da pesquisa. Também lhe é garantido o direito a 

indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

 

Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da 

pesquisa, sem qualquer prejuízo. 
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Confidencialidade: é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa, mesmo 

após o seu término. Somente o(s) pesquisador(es) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a 

mantê-la em sigilo ao publicar os resultados, salvo, se houver expressa autorização do participante. 

 

É garantido ainda que você terá acesso aos resultados com o(s) pesquisador(es)  e sempre que quiser, poderá 

obter mais informações sobre a pesquisa diretamente com o (s) pesquisador(es) do projeto, além de poder 

contactar o Comitê de Ética em Pesquisa para dirimir quaisquer dúvidas éticas. Os contatos estão descritos no 

final deste termo. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa.  

 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Este Termo será assinado em duas vias, de igual teor e forma, sendo uma delas entregue ao participante. 

 

 

 

_____________ , _____ de ____________________ de 20____ 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Nome de testemunha  

 

________________________________________________________ 

Assinatura de testemunha  

 

 

 

 

 

            _______________________________________________________________ 

Nome do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

 

Pesquisador Responsável: Cristiany Araújo Santos, Rua Maceió, 169 – Bairro Rodoviário – Paulo Afonso/BA, 

cristiany.araujo@univasf.edu.br Telefone para contato: (75) 98807-3100.  

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:  

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896- E-mail: cep@univasf.edu.br 

 

 

Polegar 

Direito 

mailto:cristiany.araujo@
mailto:cep@univasf.edu.br
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O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, de 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos que 

participam de pesquisas científicas. 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO – TA 

 
 

 Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Relevância da atuação de 

agentes de ATER como mitigadora dos possíveis danos à saúde de trabalhadores rurais 

e riscos ambientais pelo uso de agrotóxicos, em comunidades rurais de Paulo Afonso, 

Bahia, Brasil.” Sua participação é importante, porém, você não deve aceitar participar contra 

a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se tiver dúvidas, qualquer 

pergunta.   

 Neste estudo pretendemos obter informações para conhecer as comunidades estudadas, 

esclarecer a todas as famílias como evitar os problemas de saúde e ambientais pelo uso do 

agrotóxico.  

 A pesquisa será realizada através de entrevista e palestra sobre educação ambiental e 

saúde no campo, abordando a temática sobre agrotóxicos, da qual participarão os 

trabalhadores rurais das comunidades estudadas, a pesquisadora e sua possível equipe de 

apoio e os Agentes de Ater, visando a troca de conhecimentos e informações.  

 Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução No. 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde, que dispõe sobre as normas aplicáveis às pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. 

 

Riscos, desconfortos e benefícios: a participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas, mas, pode oferecer riscos mínimos aos participantes por tratar-se de coleta de 

informações sobre a atuação laboral da comunidade.  

 

Cabe ressaltar que tanto imagens quanto materiais sonoros (gravação das falas) obtidas 

durante a realização da pesquisa envolvendo menores de idade, não serão utilizados em 

mídias ou publicações, mesmo a título de ilustração. 

 

Como benefícios do projeto, pode-se ressaltar o estreitamento de laços entre a comunidade, a 

Universidade e os profissionais de ATER na busca de conhecimentos e técnicas de 

amenização dos riscos à saúde dos trabalhadores e dos impactos ambientais.  

 

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão ressarcidas. 

É garantido ainda o acompanhamento e assistência a todos os participantes da pesquisa. 
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Também lhe é garantido o direito a indenização diante de eventuais danos decorrentes da 

pesquisa. 

 

Para participar deste estudo, você será informado sobre qualquer aspecto que desejar e o 

responsável por você deverá autorizar assinando um termo. Caso seu responsável autorize a 

sua participação, mesmo assim, você poderá negar, estando livre para participar ou não. Você 

e/ou o seu responsável poderão deixar de participar a qualquer momento, sem nenhum 

problema.  

 

Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do 

seu responsável. Este termo encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma ficará com o 

pesquisador responsável e a outra será entregue a você.  

 

Este Termo será assinado em duas vias, de igual teor e forma, sendo uma delas entregue ao 

participante. 

 

 

Eu, __________________________________________________, data de nascimento  

 

____/____/______ declaro que concordo em participar desse estudo.  

 

 

___________________ , ____ de ______________ de 20___. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) PARTICIPANTE 

 

 

_________________________________________________ 

 

                                              Nome do Pesquisador responsável pelo assentimento 

 

             _                     __________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador responsável pelo assentimento 

 

 

 

Pesquisador Responsável: Cristiany Araújo Santos, Rua Maceió, 169 – Bairro Rodoviário – 

Paulo Afonso/BA, cristiany.araujo@univasf.edu.br Telefone para contato: (75) 98807-3100.  

 

 

 

Polegar 

Direito 

mailto:cristiany.araujo@
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Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar:  

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896- E-mail: cep@univasf.edu.br 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar 

e independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e 

proteger o bem-estar dos indivíduos que participam de pesquisas científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@univasf.edu.br
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

DEPOIMENTOS 

 

 

Eu, __________________________________________________, CPF nº ___________________, RG nº 

_________________________, depois de conhecer e compreender os objetivos, procedimentos metodológicos, 

riscos e benefícios da pesquisa, bem como, de entender que para a coleta de dados, se faz necessária a gravação 

da minha entrevista, além de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, conforme 

especificado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, AUTORIZO, através do presente termo, 

à pesquisadora CRISTIANY ARAÚJO SANTOS, CPF nº 633.973.665-34 e sua equipe de apoio (se houver) 

envolvida na pesquisa do projeto de pesquisa intitulado “Relevância da atuação de agentes de ATER como 

mitigadora dos possíveis danos à saúde de trabalhadores rurais e riscos ambientais pelo uso de 

agrotóxicos, em comunidades rurais de Paulo Afonso, Bahia, Brasil”, a realizar fotos e/ou vídeos que se 

façam necessários como também, a colher meu depoimento pessoal em entrevista, sem quaisquer ônus 

financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, AUTORIZO a utilização destas fotos e/ou vídeos e do depoimento para fins de ilustração das 

publicações científicas e de estudos, em favor da pesquisadora acima especificada e da equipe de apoio, podendo 

serem apresentados nos relatórios parcial e final da referida pesquisa, na apresentação áudio-visual da mesma, 

em livros acadêmicos, em periódicos científicos, e artigos publicados em anais de encontros científicos, 

nacionais e internacionais, e constar no banco de imagens e dados da pesquisa (inclusive virtual). 

 

Por ser a expressão da minha vontade, assino a presente autorização, cedendo, a título gratuito, todos os direitos 

autorais decorrentes dos depoimentos por mim fornecidos e abdicando de reclamar de todo e qualquer direito 

conexo à minha imagem e/ou som da minha voz e qualquer outro direito decorrente dos abrangidos pela Lei 

9.160/98 – Lei dos Direitos Autorais. 

 

 

_____________ , _____ de ____________________ de 20____ 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Nome de testemunha  

 

_______________________________________________________ 

Assinatura de testemunha  

 

 

Polegar 

Direito 
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Pesquisador Responsável: Cristiany Araújo Santos, Rua Maceió, 169 – Bairro Rodoviário – Paulo Afonso/BA, 

cristiany.araujo@univasf.edu.br Telefone para contato: (75) 98807-3100.  

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:  

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896- E-mail: cep@univasf.edu.br 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, de 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos que 

participam de pesquisas científicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cristiany.araujo@
mailto:cep@univasf.edu.br
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Responsáveis por participantes menores de idade) 
 

 

 

Título da Pesquisa: “Relevância da atuação de agentes de ATER como mitigadora dos possíveis danos à 

saúde de trabalhadores rurais e riscos ambientais pelo uso de agrotóxicos, em comunidades rurais de 

Paulo Afonso, Bahia, Brasil.” 

CAEE Nº 82459518.8.0000.5196 

 

 

Nome da Pesquisadora responsável: Cristiany Araújo Santos 

 

Seu filho (a), menor de idade, está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa para investigar e comparar a 

atuação dos agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER em duas comunidades rurais do município 

de Paulo Afonso/BA, com ênfase na redução de danos à saúde do trabalhador e nos impactos ambientais 

causados pelo uso de agrotóxicos.  

 

A participação dele (a) é importante pois torna possível a obtenção de base de dados para conhecimento das 

áreas estudadas, como também, a sensibilização das famílias para que executem seus trabalhos de forma a 

prevenir problemas de saúde e ambientais, como também, a busca por apoio institucional que promova a 

implementação de políticas públicas efetivas na redução dos impactos negativos causados pelo agrotóxico ao 

trabalhador e ao meio ambiente. 

 

Para que a referida participação seja possível, se faz necessário que seu representante legal a autorize 

formalmente, através da assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Vale ressaltar que você não deve aceitar a participação do seu filho (a) na pesquisa contra a sua vontade. 

Portanto, leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer pergunta para esclarecimento.  

 

Leia com atenção as informações abaixo: 

 

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada através de aplicação de formulário semiestruturado e 

realização de entrevista semiestruturada, com um roteiro pré-determinado, porém, possibilita ao entrevistado 

participar com maiores informações e complementações, se assim desejar, cabendo ressaltar que um dos 

objetivos da pesquisa é a promoção de palestra sobre educação ambiental e saúde no campo, abordando a 

temática sobre agrotóxicos, da qual participarão os trabalhadores rurais das comunidades estudadas, a 

pesquisadora e sua possível equipe de apoio e os Agentes de Ater, visando otimização da troca de conhecimentos 

e informações. 

 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

conforme Resolução No. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as normas aplicáveis às 

pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. 

 

Riscos, desconfortos e benefícios: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas, 

pode oferecer riscos mínimos aos participantes por tratar-se de coleta de informações sobre a atuação laboral da 

comunidade.  

 

Cabe ressaltar que tanto imagens quanto materiais sonoros (gravação das falas) obtidas durante a realização da 

pesquisa, só serão utilizados em mídias ou publicações, a título de ilustração, após a devida autorização prévia 

do responsável legal do participante, expressa através da assinatura de um Termo de Autorização de Uso de 

Imagem e Depoimentos. 

 

 

Como benefícios do projeto, pode-se ressaltar o estreitamento de laços entre a comunidade, a Universidade e os 

profissionais de ATER, na busca de conhecimentos e técnicas de amenização dos riscos à saúde dos 

trabalhadores e dos impactos ambientais.  
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Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão ressarcidas. É garantido ainda 

o acompanhamento e assistência a todos os participantes da pesquisa. Também lhes é garantido o direito a 

indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

 

Você tem liberdade de recusar a participação do seu filho (a) e ainda se recusar a permitir com que ele (a) 

continue participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 

 

Confidencialidade: é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa, mesmo 

após o seu término. Somente o(s) pesquisador(es) terão conhecimento da identidade dos participantes e nos 

comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados, salvo, se houver expressa autorização do 

participante. 

 

É garantido ainda que o participante, através do seu representante legal, terá acesso aos resultados com o(s) 

pesquisador(es)  e este, sempre que quiser, poderá obter mais informações sobre a pesquisa diretamente com o 

(s) pesquisador(es) do projeto, além de poder contactar o Comitê de Ética em Pesquisa para dirimir quaisquer 

dúvidas éticas. Os contatos estão descritos no final deste termo. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que o seu filho (a), menor de 

idade, participe desta pesquisa.  

 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Este Termo será assinado em duas vias, de igual teor e forma, sendo uma delas entregue ao representante legal 

do participante. 

 

EU, ______________________________________,CPF __________________, RG _______________, 

abaixo assinado (a), concordo de livre e espontânea vontade que meu (minha) filho (a) 

______________________________________, nascido em ______/_________/______, seja voluntário da 

pesquisa entitulada“Relevância da atuação de agentes de ATER como mitigadora dos possíveis danos à 

saúde de trabalhadores rurais e riscos ambientais pelo uso de agrotóxicos, em comunidades rurais de 

Paulo Afonso, Bahia, Brasil” e DECLARO, ainda, que obtive todas as informações necessárias tendo 

esclarecidas todas as minhas dúvidas. 

 

 

_____________ , _____ de ____________________ de 20____ 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal do participante da pesquisa 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Nome de testemunha  

 

________________________________________________________ 

Assinatura de testemunha  

 

 

 

 

 

            _______________________________________________________________ 

Nome do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

Polegar 

Direito 
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Pesquisador Responsável: Cristiany Araújo Santos, Rua Maceió, 169 – Bairro Rodoviário – Paulo Afonso/BA, 

cristiany.araujo@univasf.edu.br Telefone para contato: (75) 98807-3100.  

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:  

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896- E-mail: cep@univasf.edu.br 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, de 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos que 

participam de pesquisas científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cristiany.araujo@
mailto:cep@univasf.edu.br
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APÊNDICE E - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

MENOR DE IDADE 

 

 Eu, __________________________________________________, CPF nº ___________________, RG 

nº _________________________, responsável legal do menor ___________________________________, 

nascido em ______/_______/_______, depois de conhecer e compreender os objetivos, procedimentos 

metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como, de entender que para a coleta de dados, se faz 

necessária a gravação da entrevista do referido menor, além de estar ciente da necessidade do uso da imagem 

e/ou depoimento deste, conforme especificado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 

AUTORIZO, através do presente termo, à pesquisadora CRISTIANY ARAÚJO SANTOS, CPF nº 633.973.665-

34 e sua equipe de apoio (se houver) envolvida na pesquisa do projeto de pesquisa intitulado “Relevância da 

atuação de agentes de ATER como mitigadora dos possíveis danos à saúde de trabalhadores rurais e 

riscos ambientais pelo uso de agrotóxicos, em comunidades rurais de Paulo Afonso, Bahia, Brasil”, a 

realizar fotos e/ou vídeos que se façam necessários como também, a colher o depoimento pessoal do menor 

acima identificado em entrevista, sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 Ao mesmo tempo, AUTORIZO a utilização destas fotos e/ou vídeos e do depoimento para fins de 

ilustração das publicações científicas e de estudos, em favor da pesquisadora acima especificada e da equipe de 

apoio, podendo serem apresentados nos relatórios parcial e final da referida pesquisa, na apresentação áudio-

visual da mesma, em livros acadêmicos, em periódicos científicos, e artigos publicados em anais de encontros 

científicos, nacionais e internacionais, e constar no banco de imagens e dados da pesquisa (inclusive virtual). 

 Por ser a expressão da minha vontade, assino a presente autorização, cedendo, a título gratuito, todos os 

direitos autorais decorrentes dos depoimentos fornecidos pelo menor e abdicando de reclamar de todo e qualquer 

direito conexo à imagem e/ou som da voz deste e qualquer outro direito decorrente dos abrangidos pela Lei 

9.160/98 – Lei dos Direitos Autorais. 

 

_____________ , _____ de ____________________ de 20____ 

 

 

           ________________________________________________________ 

             Assinatura do Responsável Legal do Participante da Pesquisa 

 

 

_______________________________________________________ 

Nome de testemunha 

 

_______________________________________________________ 

                     Assinatura de testemunha 

 

                      _______________________________________________________ 

                 Nome do Pesquisador responsável pela pesquisa 

__________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador responsável pela pesquisa 

 

 

 

Pesquisador Responsável: Cristiany Araújo Santos, Rua Maceió, 169 – Bairro Rodoviário – Paulo Afonso/BA, 

cristiany.araujo@univasf.edu.br Telefone para contato: (75) 98807-3100.  

 

 

Polegar 

Direito 

mailto:cristiany.araujo@
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Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:  

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896- E-mail: cep@univasf.edu.br 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, de 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos que 

participam de pesquisas científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@univasf.edu.br
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APÊNDICE F – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 
 
Título do Projeto: Relevância da atuação de agentes de ATER como mitigadora dos possíveis danos à saúde de 

trabalhadores rurais e riscos ambientais pelo uso de agrotóxicos, em comunidades rurais de Paulo Afonso, Bahia, 

Brasil. 

 

FORMULÁRIO Nº _________________                                DATA:  _____/_____/_______ 

 

BLOCO 1 - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

1. Nome: ___________________________________________________________ 

2. Contato: tel. Celular (      ) ___________   e-mail: __________________________ 

3. Sexo:1. □ Masculino           2. □ Feminino 

4. Idade: ______ anos 

5. Estado Civil:1. □ Solteiro (a)  2. □ Casado (a)    3. □ Outro (a) 

6. Grau de escolaridade: 

    1. □ Analfabeto           

    2. □ Ensino Fundamental incompleto   

    3. □ Ensino Fundamental completo 

    4. □ Ensino Médio incompleto 

    5. □ Ensino Médio completo 

    6. □ Ensino Superior 

7. Em relação a esta terra, a família é proprietária ou é arrendada (alugada)? 

1. □ Proprietários           2. □ Arrendamento (aluguel) 

8. Qual o tamanho da sua terra (ou roça)? 

1. □ Até 10 tarefas           

2. □ De 10 a 20 tarefas   
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3. □ De 20 a 30 tarefas 

4. □ De 30 a 40 tarefas 

5. □ De 40 a 50 tarefas 

6. □ Maior que 50 tarefas 

9. A maior parte da mão de obra da(s) propriedade(s) é a própria família? 

1. □ Sim  2. □ Não Possui quantos empregados? ____________ 

10. A maior parte da renda da família vem do que é produzido na propriedade? 

1. □ Sim  2. □ Não Qual a fonte? ____________________________ 

11. Quantas pessoas dependem dessa renda familiar? 

    1. □ De 1 a 2   2. □ De 3 a 5 3. □ Mais de 5 

12. O que é produzido na propriedade?  

   1. □ Hortaliças(verduras e legumes) 

   2. □ Frutas   

  3. □ Forragem 

   4. □ Leguminosas (feijão e outros) 

   5. □ Tubérculos (batata, mandioca, cenoura, beterraba, etc) 

   6. □ Cereais (milho e outros) 

   7. □ Flores ou plantas ornamentais 

   8. □ Outros produtos 

13. É usado algum tipo de agrotóxico na propriedade? 

1. □ Sim.  2. □ Não 

14. Onde são aplicados esses agrotóxicos? 

1. □ Plantação           

2. □ Pasto   

3. □ Beira de cerca 
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           4. □ Para banhar o gado 

5. □ Outro local 

 

BLOCO 2 – CONHECIMENTO GERAL, AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E 

ARMAZENAMENTO DE AGROTÓXICOS 

1. Há quanto tempo você desempenha a atividade de produtor rural? 

2. Quantas horas por dia você trabalha nesta atividade? 

3. Qual a extensão da terra que é usada só para o cultivo da lavoura? 

4. Os produtos são destinados à comercialização ou só para consumo da família? 

5. Onde são vendidos os produtos?  

6. Você usa agrotóxicos? Há quanto tempo usa, nas suas atividades? 

7. O que você entende por agrotóxico? 

8. Porque você usa agrotóxicos? 

9. Quem são as pessoas que trabalham na propriedade? Elas são parentes e manipulam 

agrotóxicos? De que forma? 

10. Se você não usa agrotóxicos, porque não usa? 

11. Já ouviu falar em uma Lei que regula o uso de agrotóxicos? O que você sabe sobre a 

legislação? 

12. Para comprar o agrotóxico, como você busca informações? Onde e como consegue o 

produto? 

13. Você confere a data de validade do agrotóxico, quando compra e se a embalagem 

possui alguma avaria? 

14.  Você acha que é possível produzir sem usar agrotóxico? Porque? 

15. Você pretende continuar produzindo de forma convencional, com uso de agrotóxicos?  

16. Para você, qual a principal consequência do uso de agrotóxicos na produção de 

alimentos, para a saúde humana? Pode causar danos? Quais? 

17. E qual a principal consequência para o meio ambiente? Pode trazer danos? Quais? 

18. Você já teve algum caso de intoxicação ou doença na família?  
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19. Se teve, que tipo de intoxicação ou doença? Quando? E qual você acha que foi a 

causa? 

20. Você sabe o que é receituário agronômico? 

21. Quando você compra agrotóxico, o estabelecimento comercial exige que você 

apresente o receituário agronômico? 

22. Você lê o receituário agronômico? Entende as informações nele contidas? 

23. Você segue as orientações do receituário agronômico? 

24. Você lê a bula dos agrotóxicos? 

25. Você entende as informações da bula e segue as orientações nela contidas? 

26. Você observa os desenhos e tarjas coloridas no rótulo do agrotóxico? Entende pra que 

estas informações? 

27. Qual meio de transporte é usado para levar o agrotóxico do local da compra até a 

propriedade? 

28. Os agrotóxicos são transportados juntos com outros produtos ou junto com pessoas?  

29. Você conhece as normas sobre armazenamento de agrotóxicos? Onde e como você 

guarda os agrotóxicos e os equipamentos para uso de agrotóxicos, na sua propriedade? 

30. O local é de alvenaria? Qual a distância aproximada do local de guarda até alguma 

residência? 

31. Qual a distância aproximada do local de guarda de alguma fonte ou curso d’água? 

32. O local é bem ventilado e iluminado? Possui fios expostos ou gambiarras elétricas? 

33. Existe placa indicando perigo no local de guarda? Ele é mantido trancado com 

cadeado ou chave? 

34. Onde as embalagens ficam armazenadas no local de guarda? São tomados os cuidados 

pra que elas não virem e derramem seu conteúdo? 

35. Algo além dos agrotóxicos são armazenados no local de guarda? 

 

BLOCO 3 – PRÁTICA DE TRABALHO COM AGROTÓXICOS, PREPARO E 

APLICAÇÃO 

1. Já aconteceu de derramar agrotóxico no seu corpo ou na sua roupa? 
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2. Que tipo de pulverizador você usa para aplicar agrotóxicos? 

3. Se estiver aplicando e começar a ventar forte, o que você faz? 

4. O que você faz com as sobras da calda dentro do pulverizador, após aplicar em toda a 

área? 

5. Você sabe o que são EPI? Usa estes EPI? Dê exemplos de alguns. 

6. Você usa máscara com filtro de respirador ou aquela que é usada para proteger de 

poeira? Costuma trocar o filtro ou a máscara de quanto em quanto tempo? 

7. Você observa se os EPI que adquiri tem certificado de aprovação (CA)? 

8. Quando você aplica os agrotóxicos, você observa as condições climáticas, o horário da 

aplicação e a regulagem dos equipamentos? Fale um pouco sobre o processo de 

aplicação. 

9. Após a aplicação dos agrotóxicos, você toma os cuidados necessários quanto à higiene 

pessoal? 

10. Você coloca algum aviso na área onde foi aplicado o agrotóxico, informando até qual 

data é proibido entrar sem EPI (período de reentrada)? 

11. Você sabe o que é período de carência ou intervalo de segurança? 

12. A colheita é feita apenas após o período de carência? 

13. Você costuma parar a aplicação de agrotóxico para comer, beber água ou fumar? 

14.  Assim que você termina de aplicar os agrotóxicos, você costuma tomar banho? 

 

BLOCO 4 – DESTINAÇÃO FINAL DE EMBALAGENS VAZIAS 

1. Onde você descarta as embalagens vazias de agrotóxicos? 

2. Você sabe o que é a tríplice lavagem e a realiza nas embalagens vazias de 

agrotóxicos? 

3. Você fura o fundo da embalagem vazia antes de descartar? 

4. Você sabe pra onde devolver as embalagens vazias de agrotóxicos? Como você faz 

para devolvê-las? 

5.  
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BLOCO 5 – LAVAGENS DAS ROUPAS E LIMPEZA DE EPI USADOS NA 

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS 

1. Em relação à lavagem dos EPI e roupas contaminadas, como e onde você faz? 

2. Você usa avental e luvas para lavar as roupas e EPI sujos de agrotóxicos? 

3. Para onde escorre a água usada para lavar estas roupas e EPI contaminados? 

4. Onde você guarda essas roupas após lavadas e secas? 

 

BLOCO 6 – ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

EXTENSÃO RURAL – ATER 

1. A família recebe assistência técnica extensionista? De onde? 

2. Como é feita a assistência técnica extensionista? 

3.  Vocês recebem instruções de como utilizar os produtos e informações sobre a 

periculosidade dos agrotóxicos? 

4. Recebem informações e instruções quanto ao manuseio e medidas de segurança para 

uso de agrotóxicos? 

5. Vocês recebem cursos e/ou treinamentos periódicos para o uso de agrotóxicos? 
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APÊNDICE G -  PRODUTO DA PESQUISA 

 

eBook AGROTÓXICOS: Cuidados no uso para proteção da saúde e do meio 

ambiente  

 

 

 

ISBN: 

 

 



196 

 

 

ANEXOS 

 

 

 
 

 

ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO – CEP/UNIVASF 
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