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1. INTRODUÇÃO

 Desde 2008, o Brasil é campeão mundial no consumo de agrotóxicos e 
com o uso indiscriminado desses produtos químicos, os trabalhadores rurais 
são  reconhecidos como o grupo populacional mais vulnerável aos seus efeitos 
nocivos. Além disso, os agrotóxicos são um grupo heterogêneo de compostos 
com variadas estruturas químicas e diferentes toxicidades, sendo seu controle 
e monitoramento ainda um desafio para a vigilância da saúde e ambiental.
 A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “o estado 
de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não apenas a 
ausência de doença ou enfermidade”.
 Diante da importância de se ter saúde, e tendo em vista que os produto-
res rurais que trabalham utilizando agrotóxicos nas suas lavouras precisam 
conhecer bem sobre o assunto como também algumas técnicas de manejo 
para protegerem a si mesmos, à comunidade e o meio ambiente dos efeitos 
tóxicos desses produtos químicos, este e-BOOK foi pensado e desenvolvido 
para facilitar este conhecimento.
 Se você é trabalhador rural na sua propriedade ou utiliza agrotóxicos no 
seu trabalho, este e-BOOK se destina a você.
 Buscamos utilizar uma linguagem simples, trazer gravuras e ilustrações 
e, quando possível, alguns exemplos para facilitar o entendimento, nos dedi-
cando especialmente aos temas uso de EPI, intoxicações agudas e crônicas, 
primeiros socorros em caso de intoxicações, período de carência e período de 
reentrada  além de cuidados com o descarte de embalagens vazias de agrotó-
xicos, para evitar danos ambientais.
 Esperamos que seja uma leitura proveitosa para todos e que esta venha 
a colaborar com a manutenção da saúde do trabalhador rural e sua família, 
com a preservação do meio ambiente e consequentemente, com a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade rural.
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2. MAS, O QUE SÃO AGROTÓXICOS?

          Você, trabalhador rural que utiliza agrotóxicos na sua lavoura, sabe o que 
são agrotóxicos? Sabe que existe uma Lei Federal que cuida deste assunto?
 Os agrotóxicos surgiram na agricultura brasileira desde a década de 
1950, época em que muitos insumos agrícolas como agrotóxicos, fertilizantes, 
mecanização do solo foram introduzidos na agricultura buscando solucionar o 
problema da crise de alimentos e resultando na chamada Revolução Verde, que 
se deu no Brasil a partir da década de 1960. 
 Também a partir desta década de 1960, a Extensão Rural brasileira 
passou a atuar na difusão de pacotes tecnológicos provenientes da Revolução 
Verde.
 Os agrotóxicos são conhecidos por algumas pessoas pela forma como 
eles agem na lavoura, ou seja, pela sua ação biocida. Alguns chamam de agro-
químicos, defensivos agrícolas, outros de agrotóxicos, outros ainda dizem que 
são remédios pras plantas e muitas pessoas também o reconhecem como 
sendo veneno! Isso mesmo, VENENO e portanto, tóxico, perigoso e que pode 
MATAR tanto as pragas a quem são destinados, como também o ser humano. 
 Por esta razão, todo cuidado é necessário com o uso de agrotóxicos, 
tanto que seu uso está condicionado à prescrição do produto por profissional 
habilitado (engenheiro agrônomo), através do receituário agronômico.
 Outra questão importante a se considerar no uso indiscriminado de agro-
tóxicos é que ele promove o empobrecimento do solo, gerando a necessidade 
de utilização de adubos químicos, que também são substâncias potencialmente 
tóxicas, especialmente por conterem metais pesados em sua formulação.
 Outros cuidados muito importantes a se levar em consideração se refe-
rem à proibição de reutilização ou comercialização de embalagens vazias de 
agrotóxicos,como também, do abandono destas embalagens vazias na lavoura 
ou cursos d’água, pelo risco potencial de contaminação ambiental. 
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       Existe uma Lei Federal que dispõe sobre agrotóxicos desde a sua pesqui-
sa, experimentação, produção, embalagem e rotulagem, armazenamento, 
comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, exportação, 
destinação final dos resíduos e embalagens, registro, classificação, controle, 
inspeção e fiscalização desses produtos químicos. Você sabia? Trata-se da 
Lei 9.802/89 e ela traz a definição do que são agrotóxicos em seu artigo 2º.
 
Vamos saber o que diz este artigo?

VOCÊ SABIA QUE:

Para cada caso de intoxicação por agrotóxico registrado, estima-se que 
existam 50 não registrados?

Desde 2008, o Brasil é o campeão mundial de consumo de agrotóxicos?

Estudos realizados em Lucas do Rio Verde,  no Mato Grosso, demonstrou a
contaminação por agrotóxicos em 100% das amostras de leite materno 
estudadas?
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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 beneficia-

mento 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. 



3. AGROTÓXICOS NA IRRIGAÇÃO

 Existem estudos no Brasil, a exemplo dos realizados na região do 
submédio do Vale do São Francisco (um dos principais polos produtores e 
exportadores de frutas, sendo especializada na produção de uva e manga) 
que mostram que a irrigação, associada ao uso de agrotóxicos e fertilizan-
tes, é o modelo adotado para produção dessas monoculturas.
 Portanto, o uso de agrotóxicos em projetos de irrigação requerem o 
máximo cuidado e devido acompanhamento técnico por profissionais habi-
litados, visto que, pela ação de escoamento e infiltração da água, existe um 
risco potencial de contaminação ambiental, o que inclui o solo e as águas 
superficiais e subterrâneas.
 Assim, o produtor rural deve estar bem instruído quanto às técnicas 
que deve utilizar para aplicar os agrotóxicos, evitando pulverizar o produto 
em excesso (pois vai permanecer no solo e nas folhagens e contaminá-lo), 
além da ação do vento no efeito “deriva”, que pode levar estes contaminan-
tes para outras áreas. Não se pode esquecer das técnicas que os produto-
res devem adotar quanto ao uso da água do sistema de irrigação evitando 
intensificar o processo de contaminação.
        Na nossa cidade, Paulo Afonso/BA, foram realizadas pesquisas em 
algumas comunidades rurais que possuem projetos de irrigação implanta-
dos, e que também utilizam agrotóxicos no cultivo de suas lavouras.
      Alguns dados demonstraram que os produtores rurais, na utilização de 
agrotóxicos nas lavouras, estão colocando a sua saúde em situação de 
vulnerabilidade, como também a da sua família, da população e do meio 
ambiente e portanto, este e-BOOK se torna essencial para trazer informa-
ções pontuais quanto à necessidade de nova postura laboral desses profis-
sionais, visando minimizar estes riscos. 
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     Ressaltamos que a revisão dessas posturas laborais apenas MINIMIZAM 
os riscos, visto que vários estudos demonstram que não existe um risco zero 
de intoxicação humana e contaminação ambiental no uso de agrotóxicos e 
assim, o paradigma do “uso seguro” é impraticável, especialmente quando se 
trata de pequenos produtores rurais, sendo preferível a produção orgânica 
nestas comunidades para que haja a isenção destes citados riscos.
     É de suma importância que os produtores rurais da nossa cidade estejam 
cientes e atentos aos riscos do uso de agrotóxicos, buscando proteger a sua 
saúde, da sua família, da população e também, preservar o meio ambiente 
para as futuras gerações.
     Pensemos nisso! Vamos promover juntos a sensibilização das famílias de 
produtores rurais para desenvolverem seus trabalhos de forma protetora e 
sustentável do nosso meio ambiente, para que tenhamos, todos nós, uma 
melhor qualidade de vida.
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4. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL –ATER

 A Lei 12.188/2010, que 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, traz em seu parágrafo 2º, Inciso I 
o que se entende por Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, para fins 
da Lei:

“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 agropecuá-
rios, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais”

 Ainda de acordo com a Lei, esta ATER deve ser gratuita, contínua e de 
qualidade, principalmente para o pequeno agricultor familiar.

 Conheça os PRINCÍPIOS de ATER trazidos no artigo 3º da Lei 
12.188/2010:

        

  

colocar paginas

ver configurações de leis
8

Art. 3o  São princípios da PNATER: 

I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização
 adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambien-
te; 

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. 
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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; 

     Já no artigo 4º, é possível sabermos quais os OBJETIVOS da Política
 Nacional  de ATER.

Art. 4o  São objetivos da Pnater: 

IV - promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários; 

V - assessorar 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 conheci-
mentocientífico, 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 tecnológi-
cas 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. 
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Art. 5o  São beneficiários da Pnater: 

I - os assentados da reforma agrária, os povos indígenas, os remanescen-
tes de quilombos e os demais povos e comunidades tradicionais; e 
 
II - nos termos da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, os agricultores 
familiares ou empreendimentos familiares rurais, os silvicultores, aquiculto-
res, extrativistas e pescadores, bem como os beneficiários de programas de 
colonização e irrigação enquadrados nos limites daquela Lei.
 

 Não menos importante, vamos saber quem são os BENEFICIÁRIOS
 desta Política Pública, trazidos no artigo 5º da Lei 12.188/2010. 



 O acompanhamento técnico EFETIVO de agentes de extensão rural, na 
prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER é de 
suma importância para minimização dos riscos à saúde do trabalhador rural e 
de contaminação ambiental, pelo uso de agrotóxicos.
 Estes serviços englobam desde as visitas técnicas por equipes multidis-
ciplinares que devem viabilizar orientação sobre plantio, colheita, manejo de 
agrotóxicos (desde a aquisição e guarda, transporte, aplicação, descarte de 
embalagens vazias e cuidados na lavagem de roupas e EPI contaminados), 
como também, apresentação e introdução de novas tecnologias que possam 
resultar em benefícios para o agricultor e pecuarista, especialmente aquelas 
embasadas numa agricultura de base ecológica, como prevê a Lei de ATER.
 Importante ressaltar que cabe à equipe extensionista a explanação à 
comunidade assistida sobre a importância do uso de EPI para redução dos 
riscos, e incentivo ao uso destes equipamentos, visto que estudos já demons-
tram que, mesmo usando todo o EPI indicado para aplicação de agrotóxicos, 
ainda existe exposição dos trabalhadores aos produtos químicos, especial-
mente pela via dérmica (pele).
 A Lei 12.188/2010, no inciso III do Art. 3º, indica a adoção de metodolo-
gias participativas na prestação dos serviços de ATER, mas o que isso quer 
dizer? Você sabe?
 Isso significa que os agentes de ATER devem focar suas ações educa-
cionais nas pessoas e suas relações sociais, ou seja, não devem trazer um 
ensinamento “pronto e acabado” para “aplicar” na comunidade. Ao contrário, 
devem integrar as pessoas ao processo de obtenção do conhecimento, consi-
derando seus saberes empíricos, desenvolvidos no dia-a-dia, suas crenças, 
seus valores e sua cultura.

 
 

 

 

 

NA SUA OPINIÃO: 

Como deve ser a ação do agente 
extensionista na sua comunidade? 
Vamos debater um pouco sobre o 
assunto com a sua família? 11



5. CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA DOS AGROTÓXICOS

 A toxicidade é a medida do potencial tóxico de uma substância.
 Mas, o que define uma substância como tóxica? A capacidade de ser 
prejudicial à saúde humana e de quaisquer outro ser vivo. 
 Essa toxicidade dependerá da dose e da sensibilidade do ser vivo e 
normalmente quanto menor a dose recomendada para um produto, mais tóxico 
ele é, portanto, mais perigoso.
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, órgão de controle 
vinculado ao Ministério de Saúde, realiza a classificação dos agrotóxicos de 
acordo com o perigo que representam para sua saúde: Existem quatro classes 
e cada uma é representada por uma cor, que vem no rótulo e na bula do produ-
to. Veja quais são elas:

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Fonte: Cartilha sobre agrotóxicos: ANVISA ,2011   
 

 

8. EM CASO DE INTOXICAÇÃO, O QUE FAZER? medidas de primeiros socorros 

 As medidas de primeiros socorros são de extrema importância como 
esforço inicial para socorrer uma vítima de intoxicação quando não se tem 
assistência médica imediata, mesmo porque, as áreas rurais onde se aplicam 
os agrotóxicos podem não ser próximas a hospitais ou centros de saúde.
 Elas têm a função de interromper a absorção do produto tóxico pelo orga-
nismo e podem fazer toda a diferença para salvar uma vida.
 Sempre que houver sinais de intoxicação, deve-se, primariamente, 
observar a presença de risco de vida imediato como paradas cardio-respirató-
rias, convulsões, estado de choque, coma, etc e deve ser buscado auxílio e 
maiores informações em um desses locais:

- Programa de Saúde da Família da sua região;
- Postos de saúde municipais e/ou agentes comunitários de saúde;
- Setores de emergência hospitalar; 
- Centros de referência em saúde do trabalhador.

 Deve-se atentar para o fato de que todo agrotóxico possui obrigatoria-
mente informações de primeiros socorros na bula e no rótulo, como também, 
telefones de emergência dos fabricantes para orientação dos usuários, com 
atendimento 24 horas. Adicionalmente, não deve ser deixado de lado o número 
do disque intoxicação, já fornecido anteriormente, para orientar os primeiros 
socorros que devem ser prestados no local.
 

FONTE: https://www.fmcagricola.com.br/images/manuais/ANDEF_MANU-
AL_BOAS_PRATICAS_NO_USO_DE_EPIs_web.pdf,2019
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MAS, PARA QUÊ ESTA CLASSIFICAÇÃO?



6. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
– EPI, NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS: um cuidado pessoal  

 Existem estudos no Brasil, a exemplo dos realizados na região do 
submédio do Vale do São Francisco (um dos principais polos produtores e 
exportadores de frutas, sendo especializada na produção de uva e manga) 
que mostram que a irrigação, associada ao uso de agrotóxicos e fertilizan-
tes, é o modelo adotado para produção dessas monoculturas.
 Portanto, o uso de agrotóxicos em projetos de irrigação requerem o 
máximo cuidado e devido acompanhamento técnico por profissionais habi-
litados, visto que, pela ação de escoamento e infiltração da água, existe um 
risco potencial de contaminação ambiental, o que inclui o solo e as águas 
superficiais e subterrâneas.
 Assim, o produtor rural deve estar bem instruído quanto às técnicas 
que deve utilizar para aplicar os agrotóxicos, evitando pulverizar o produto 
em excesso (pois vai permanecer no solo e nas folhagens e contaminá-lo), 
além da ação do vento no efeito “deriva”, que pode levar estes contaminan-
tes para outras áreas. Não se pode esquecer das técnicas que os produto-
res devem adotar quanto ao uso da água do sistema de irrigação evitando 
intensificar o processo de contaminação.
        Na nossa cidade, Paulo Afonso/BA, foram realizadas pesquisas em 
algumas comunidades rurais que possuem projetos de irrigação implanta-
dos, e que também utilizam agrotóxicos no cultivo de suas lavouras.
      Alguns dados demonstraram que os produtores rurais, na utilização de 
agrotóxicos nas lavouras, estão colocando a sua saúde em situação de 
vulnerabilidade, como também a da sua família, da população e do meio 
ambiente e portanto, este e-BOOK se torna essencial para trazer informa-
ções pontuais quanto à necessidade de nova postura laboral desses profis-
sionais, visando minimizar estes riscos. 
     

 Os equipamentos de proteção individual são necessários para redução 
dos riscos de contaminação do trabalhador que maneja os agrotóxicos, seja no 
preparo da calda ou na aplicação, reduzindo assim os riscos de intoxicações 
agudas e crônicas.
 Os Equipamentos de proteção individual mais utilizados no preparo e 
aplicação de agrotóxicos são os listados abaixo, observando-se ainda que 
todos os EPI devem ter CA (Certificado de Aprovação).

 

 

 

LUVAS: 

utilizadas com qualquer tipo de formulação. 

 

Devem ser de borracha nitrílica ou de Neoprene, pois podem ser 
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FONTE: https://www.passeidireto.com/arquivo/38747039/guiaorientativoparaagestaodaseguranca
esaudenotrabalhoruralnobrasilrev1,2019



RESPIRADORES   :Utiliza-se mais frequentemente os que possuem filtro P2 
ou P3, na aplicação dos agrotóxicos.

VISEIRA FACIAL   : Esta deve ter umas características importantes como: 
ser o mais transparente possível; possibilitar a boa visibilidade de imagens; 
ter bom acabamento para não ferir a pele; possuir esponja localizada na 
testa para evitar embaçamento, quando ocorre contato direto com o rosto do 
trabalhador e possibilitar o uso simultâneo de respirador.

JALECO E CALÇA HIDRO-REPELENTE : Confeccionados em material que 
impeça que os líquidos atravessem o tecido e atinjam o corpo do trabalha-
dor, podendo ser reforçado nas pernas, onde existe mais exposição à calda 
de agrotóxicos. Se forem de algodão, devem receber tratamento especial 
para se tornarem hidro-repelentes.

BONÉ ÁRABE:  Ideal para proteção do rosto e pescoço do trabalhador, dos 
respingos da calda de agrotóxicos durante a aplicação, como também do 
sol. É feito com tecido de algodão, mas recebe um tratamento especial para 
se tornar hidro-repelente.

AVENTAL: Produzido em material que resiste a solventes orgânicos, como 
por exemplo, PVC, tecido emborrachado, nylon resinado, etc. É ideal para 
proteger dos respingos da calda, seja no preparo ou em vazamentos dos 
equipamentos de aplicação (especialmente aplicadores costais).

BOTAS: Devem ser impermeáveis e resistentes a solventes (PVC), e de 
preferência, de cano longo. 
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 A Lei 12.188/2010, que 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, traz em seu parágrafo 2º, Inciso I 
o que se entende por Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, para fins 
da Lei:

“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 agropecuá-
rios, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais”

 Ainda de acordo com a Lei, esta ATER deve ser gratuita, contínua e de 
qualidade, principalmente para o pequeno agricultor familiar.

 Conheça os PRINCÍPIOS de ATER trazidos no artigo 3º da Lei 
12.188/2010:

        

  

 O uso do EPI é muito importante, portanto:

!
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 Para vestir e retirar os EPI, recomenda-se a sequência lógica descrita 
abaixo, evitando a contaminação dos equipamentos e a contaminação do 
trabalhador. Deve-se observar ainda que antes de começar a retirar os EPI, 
as luvas devem ser lavadas e descontaminadas, ainda vestidas nas mãos.

 

FONTE: http://www.encartale.com.br/produtos/sob-encomenda-poliestireno-pvc
-metal-inox/placas-linha-agricola/placa-atencao-uso-obrigatorio-60x40-ps739,2019

Luvas Avental Calçado Protetor Facial Roupa Proteção

Ao �nal lave bem as mãosTouca ÁrabeMáscara Máscara CilindroÓculos de proteção
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7. E O QUE SÃO INTOXICAÇÕES AGUDAS E CRÔNICAS?

 Intoxicação é a introdução de uma substância tóxica no organismo e 
pode causar sérios danos ao indivíduo intoxicado e até mesmo, sua morte. 
Os agrotóxicos, uma vez que são produtos químicos, possuem em sua 
fórmula princípios ativos que trazem risco de contaminação para o ser 
humano, carecendo, como já foi explanado em vários pontos do nosso 
e-BOOK, de cuidado especial na hora de manejá-los.
 A intoxicação por agrotóxicos ocorre a partir da absorção desses 
produtos químicos pelas seguintes vias: oral (boca), respiratória (nariz), 
dérmica (pele) e ocular (olhos). Por esta razão, o uso do EPI é muito impor-
tante para reduzir estes riscos e proteger a saúde do trabalhador rural.!
!

 
 

CUIDADO!
Agrotóxicos só devem ser manipulados por adultos e mesmo assim, 

com conhecimentos suficientes sobre os seus riscos. JAMAIS deve 

ser manipulado por menores. 
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 A NR 31 estipula a idade entre 18 e 60 anos com treinamento mínimo de 
20 horas das pessoas que manuseiam agrotóxicos.
 As intoxicações agudas são aquelas onde os sintomas surgem logo 
depois da exposição ao produto tóxico. Os sintomas mais comuns são dor de 
cabeça, náuseas, tontura e outros sintomas dependerão da via de exposição: 
 Se for através da pele, é possível sentir ardência, vermelhidão na pele, 
coceira, brotoejas, inchaço, ardor, etc. podendo também haver desidratação 
que torna a pele seca e escamosa, podendo evoluir para ferimentos infecciona-
dos.
          Se a contaminação ocorre pela via inalatória, pela respiração, são comuns 
sintomas como: tosse, dor no peito, dificuldade respiratória,ardência nas vias 
respiratórias (nariz e boca),etc.
 Tratando-se de contaminação por via oral (boca), podem ser observados 
sintomas como dores no estômago, náuseas e vômitos, diarréia, irritação da 
mucosa bucal e da garganta,etc. 
 Para minimizar os riscos de contaminação, é importante que o trabalha-
dor NUNCA se posicione contra o vento, durante a aplicação do produto quími-
co, para evitar  que seja atingido pela nuvem tóxica da pulverização e crie o 
hábito de aplicá-lo nas primeiras ou últimas horas do dia, evitando assim expo-
sição solar excessiva.
 Já a intoxicação crônica acontece pela exposição gradativa aos agrotóxi-
cos, ou seja, o trabalhador se expõe todo dia um pouco e com o passar do 
tempo, podem aparecer sintomas e doenças que são fruto dessa exposição, 
como: alergias, problemas respiratórios graves, problemas no fígado e rins, 
produção anormal dos hormônios da tireóide, ovários e próstata, infertilidade, 
malformações congênitas e atraso no desenvolvimento intelectual e físico das 
crianças, depressão profunda, tremores no corpo, impotência sexual, cânceres, 
problemas neurológicos, entre outros problemas de saúde.
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Ocular -> Olhos

Inaladora -> Nariz

Oral -> Boca

Dérmica -> Pele

     Vários estudos já foram realizados e sugerem a relação entre uso 
de agrotóxicos e desenvolvimento de leucemias, linfomas, malforma-
ção congênita, depressão profunda e até suicídios.

       As vias de exposição que podem possibilitar a intoxicação são:
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FONTE: http://www.casul.com.br/arquivo/imagem/d3d9446802a44259755d38e6d163e820Manual_EPI.pdf,2019

Fonte: Cartilha sobre agrotóxicos ANVISA 2011



 

8. EM CASO DE INTOXICAÇÃO, O QUE FAZER? medidas de primeiros socorros 

 As medidas de primeiros socorros são de extrema importância como 
esforço inicial para socorrer uma vítima de intoxicação quando não se tem 
assistência médica imediata, mesmo porque, as áreas rurais onde se aplicam 
os agrotóxicos podem não ser próximas a hospitais ou centros de saúde.
 Elas têm a função de interromper a absorção do produto tóxico pelo orga-
nismo e podem fazer toda a diferença para salvar uma vida.
 Sempre que houver sinais de intoxicação, deve-se, primariamente, 
observar a presença de risco de vida imediato como paradas cardio-respirató-
rias, convulsões, estado de choque, coma, etc e deve ser buscado auxílio e 
maiores informações em um desses locais:

- Programa de Saúde da Família da sua região;
- Postos de saúde municipais e/ou agentes comunitários de saúde;
- Setores de emergência hospitalar; 
- Centros de referência em saúde do trabalhador.

 Deve-se atentar para o fato de que todo agrotóxico possui obrigatoria-
mente informações de primeiros socorros na bula e no rótulo, como também, 
telefones de emergência dos fabricantes para orientação dos usuários, com 
atendimento 24 horas. Adicionalmente, não deve ser deixado de lado o número 
do disque intoxicação, já fornecido anteriormente, para orientar os primeiros 
socorros que devem ser prestados no local.
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          A pessoa intoxicada por ingestão, não deve ter o vômito provo-
cado e caso este venha a ocorrer de forma espontânea, o procedi-
mento ideal é deitar a pessoa de lado, para evitar  sufocação  e o 
mais rapidamente possível, levá-la a um médico, juntamente com a 
embalagem do produto, rótulo ou bula, para facilitar o diagnóstico e 
intervenção médica. 

 
 

 

        Se a intoxicação for por via dérmica, deve-se retirar imediatamente 
as roupas contaminadas e remover o produto com jato de água corrente. 
Depois, se não houver contra indicação nas recomendações da bula ou do 
rótulo do produto, as áreas do corpo expostas ao produto químico devem 
ser bem lavadas com água e sabão, sendo a ducha a opção mais indicada 
se grandes áreas do corpo forem atingidas, com especial atenção ao 
couro cabeludo, axilas, unhas, orelhas e região genital, sem adição de 
nenhum antídoto ou medicação à água usada na lavagem.

https://www.youtube.com/watch?v=afD0qhSxmPkhttps://www.youtu-
be.com/watch?v=afD0qhSxmPk
https://www.youtube.com/watch?v=9mWncEKNr2Q
https://www.youtube.com/watch?v=k50qwnO8pGU&amp=&list=PL-
Ny69BOTLe-9b-hBXtkjEYbFPkkGHZm-8
https://www.youtube.com/watch?v=EJvyHLO9Eusui 
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FONTE: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/saude/item/2060-projeto-de-c
onscientizacao-para-uso-de-epi-s-esteve-nas-acoes-do-cerest-no-mes-de-julho.html,2019



 Se acontecer de respingar agrotóxico puro ou já diluído nos seus 
olhos ou de outro alguém, ou seja, ocorrer a introxicação por via ocular, é 
importante que cada olho seja lavado com água corrente e limpa por pelo 
menos 15 minutos (mas tome cuidado para que a água suja que lavou o 
olho contaminado não entre no outro olho) pois o respingo de agrotóxico 
nos olhos promove a pronta absorção do produto. 
 A água da lavagem poderá ser fria ou morna, jamais quente nem 
contendo antídotos ou neutralizantes. Caso não se disponha de jato 
d'água, posicione a vítima com a cabeça para trás e pálpebras bem aber-
tas, e derrame de forma suave e com auxílio de um copo ou caneca, um 
filete de água limpa no olho atingido. Depois disso, procure um serviço 
médico oftalmológico o mais rapidamente possível, levando a bula e o 
rótulo do agrotóxico.

 
FONTE: http://www.casul.com.br/arquivo/imagem/45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26SegSaudeFinal.pdf,2019
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 Por fim, nas intoxicações por via inalatória/respiratória, a vítima 
deve ser levada imediatamente para local arejado e fresco, e ter suas 
roupas afrouxadas (ou retiradas, se estiverem contaminadas) para 
facilitar a passagem de ar. O mesmo procedimento de busca de socor-
ro médico deve ser adotado posteriormente.

        Uma das ações principais para evitar a contaminação ambiental 
por agrotóxicos é o devido descarte final das embalagens vazias 
desses produtos químicos.
 Após a utilização de agrotóxico, as embalagens vazias devem 
ser guardadas provisoriamente, devidamente limpas e com o fundo 
perfurado, para o descarte final, que pode ser tanto durante as campa-
nhas de coleta itinerante na comunidade (se houver), como pela entre-
ga no estabelecimento comercial onde foi realizada a compra, num 
prazo de até 01 (um) ano da aquisição e com apresentação da nota 
fiscal de compra.

      FONTE: http://www.casul.com.br/arquivo/imagem/45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26SegSaudeFinal.pdf 

             
     

          9. GUARDA PROVISÓRIA E DESCARTE FINAL DE EMBALAGENS VAZIAS DE 
AGROTÓXICOS: cuidados com o meio ambiente

23

FONTE: http://www.casul.com.br/arquivo/imagem/45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26SegSaudeFinal.pdf,2019
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http://www.casul.com.br/arquivo/imagem/45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26SegSaudeFinal.pdf

 A guarda provisória das embalagens vazias deve ser em local seguro, 
ou seja, que não tenha acesso de pessoas não autorizadas (pode ser usado 
o mesmo local de alvenaria onde se guarda as embalagens contendo ainda 
o produto químico, porém, separadamente, após lavadas e secas, de prefe-
rência,em caixas de papelão).
 Já as embalagens não laváveis, os sacos plásticos, de papel ou plás-
ticos metalizados, após esvaziados completamente, devem ser guardados 
em sacos plásticos específicos para este fim, e fornecido pelo estabeleci-
mento comercial que vendeu o produto.
 É preciso observar que o local de guarda/depósito de embalagens 
contendo agrotóxicos (e também as vazias) deve atender a algumas pecu-
liaridades:

-Ter pelo menos 30 metros de distância de residências ou instalações para 
animais e ainda, não ficar localizado perto de fontes de água ou local que 
possibilite inundação;
-Ter piso impermeável com sistema de contenção para o caso de vazamen-
to de agrotóxicos (canaletas que levem o produto para tanque de contenção 
externo ao depósito);
-Ser ventilado e permitir a fuga de gases, mesmo se estiver fechado (com 
chave ou cadeado);

-Deve ser de alvenaria, ter boa ventilação e iluminação natural e não deve 
ter gambiarras elétricas que possam possibilitar curtos-circuitos e incên-
dios;
-O local deve ser identificado com sinal de perigo, para evitar acesso e 
pessoas estranhas ou desavisadas (em especial, crianças). 

 

25



 

-Os agrotóxicos devem estar separados por tipos (fungicidas, herbicidas, 
inseticidas) e não podem estar junto de alimentos, rações, medicamen-
tos ou sementes.

LEMBRE:SE: As embalagens vazias JAMAIS devem ser jogadas em 
aceiros de cerca ou em qualquer lugar (como se vê na figura), queima-
das ou reaproveitadas pois compromete o meio ambiente trazendo 
contaminação e podendo também trazer problemas à saúde.

 
 
 
 
 

 

Veja um modelo:
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Fonte: http://www.encartale.com.br/produtos/sob-encomenda-poliestireno-pvc-metal-inox/placas-linha-a
gricola/placa-perigo-deposito-em-embalagens-de-agrotoxicos-40x30-ps758,2019

Fonte: http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2012/11/saiba-os-riscos-dos-agrotoxicos-saude-do-
trabalhador-rural-no-es.html,2019



 NUNCA despeje restos da calda de agrotóxicos ou lave os equipa-
mentos nos rios ou açudes, ou outros lugares onde a chuva possa arras-
tar as sobras para cursos de água. Essa é uma atitude que certamente 
causará potencial contaminação ambiental.

 Quanto à lavagem das embalagens vazias, antes da devolução, 
esta deve ser tríplice. Você sabe como fazê-la e pra que serve a tríplice 
lavagem?

 Para realizar a tríplice lavagem, é necessário o uso do EPI. Não 
esqueça que as embalagens ainda contêm resíduos do produto químico.
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Fonte: https://www.passeidireto.com/arquivo/38747039/guiaorientativoparaagestaodasegurancaes
audenotrabalhoruralnobrasilrev1,2019
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 Quanto ao prazo de devolução das embalagens vazias, a lei estipula o 
prazo máximo de 01 (um) ano após a data da compra, no local de compra do 
produto (com apresentação da nota fiscal de compra) ou nos serviços de 
coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos, se existir na sua 
cidade. 
            É um direito do adquirente do produto a entrega das embalagens 
vazias no estabelecimento comercial. Se houver recusa deste em recebê-las, 
contacte a Secretaria de Agricultura ou Vigilância Sanitária do seu Estado. 

 Para que você possa ter acesso a alguns vídeos e assisti-los junta-
mente com sua família, abaixo, disponibilizamos alguns endereços eletrôni-
cos para que você possa assisti-los e obter mais conhecimento sobre os 
agrotóxicos e seus perigos, tanto para o homem quanto para o meio ambien-
te.
         Alguns vídeos são curtos e outros um pouco mais duradouros, porém, 
todos de extrema importância. Assista-os e compartilhe os conhecimentos 
obtidos.

https://www.youtube.com/watch?v=uh-acrxFYsI
https://www.youtube.com/watch?v=HVdZV4JaKAs
https://www.youtube.com/watch?v=SqabLH6GDk0

10. VIDEOS SOBRE AGROTÓXICOS E SEUS IMPACTOS 
NA SAÚDE E NO MEIO AMBIENTE (endereços eletrônicos)
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Fonte: http://www.gruposinagro.com.br/descarte-de-embalagens.php,2019



 É aquele intervalo de tempo que vai da última aplicação de agrotóxico, 
até a colheita do produto para consumo ou comercialização.
Por exemplo: Se a última aplicação do agrotóxico foi no dia primeiro de um 
mês e o período de carência que consta no rótulo e na bula for de 15 dias, o 
produto só poderá ser colhido a partir do dia 16 daquele mês. Se for de 20 
dias, só poderá ser colhido a partir do dia 21 daquele mês e assim por diante. 
Fácil né?
 Este período de carência consta do rótulo e da bula dos produtos e é 
MUITO IMPORTANTE que ele seja observado e atendido, pois se a colheita 
for feita antes de passado este intervalo de tempo, significa risco de saúde 
para o produtor rural, que ainda terá contato com resíduos do agrotóxico no 
produto pois geralmente ele faz a colheita sem uso de EPI, e também, um 
risco elevado para a saúde da população, que estará consumindo alimentos 
contaminados por resíduos de agrotóxicos além dos limites permitidos.

FONTE: https://www.freepik.com/free-photo/close-up-hand-farmer-garden-
during-morning-time-food-background_3952189.htm, 2019

   11. PERÍODO DE CARÊNCIA OU PERÍODO DE SEGURANÇA, O QUE É?
cuidados com a população

https://www.youtube.com/watch?v=afD0qhSxmPkhttps://www.youtu-
be.com/watch?v=afD0qhSxmPk
https://www.youtube.com/watch?v=9mWncEKNr2Q
https://www.youtube.com/watch?v=k50qwnO8pGU&amp=&list=PL-
Ny69BOTLe-9b-hBXtkjEYbFPkkGHZm-8
https://www.youtube.com/watch?v=EJvyHLO9Eusui 
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 A observância do período de carência contido no rótulo e na 
bula deve ser uma prática que todo produtor rural deve adotar, 
pois assim, estará respeitando ao direito constitucional à saúde 
que tem todo cidadão. Combinado?

Observaram a importância que tem colher o produto para consumo ou 
comercialização só após o período de carência?

 

 
 
 

  

FONTE: https://www.freepik.com/free-vector/simple-thumbs-up-icon_758230.htm,2019 31

Fonte: https://www.fmcagricola.com.br/images/manuais/ANDEF_MANUAL_BOAS_P
RATICAS_AGRICOLAS_WEB_090413140402.pdf,2019



 Da mesma forma, o período de reentrada é um intervalo de tempo, que 
também consta do rótulo e da bula dos agrotóxicos, em que nem o trabalha-
dor nem qualquer pessoa deve entrar no ambiente onde foi aplicado o agro-
tóxico, sem o uso do devido EPI. Isso porque ainda existe no ambiente e na 
lavoura resíduo ativo dos agrotóxicos, que podem possibilitar intoxicações e 
problemas de saúde em quem tiver contato através da pele, da inalação,etc.
 Por isso, é importante que se coloque algumas placas de sinalização 
no ambiente, pra proteger as outras pessoas que vivem na comunidade e 
podem, de alguma maneira, adentrar na plantação sem saber que ali foi 
aplicado o produto químico. Veja um modelo bem legal, logo abaixo.

 O agricultor deve deixar essas placas em local bem visível e não só 
avisar verbalmente à sua família, protegendo assim o maior número de 
pessoas possível de riscos de intoxicação.

12. PERÍODO DE REENTRADA, O QUE É? 
cuidados com a família e com a comunidade
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Fonte: http://www.ssh.ufv.br/?page_id=1817,2019



           Alguns estudos que analisam o conhecimento dos trabalhadores rurais 
em relação ao período de reentrada mostram que a baixa escolaridade e a 
necessidade de entender muitas e complicadas medidas de segurança leva o 
trabalhador rural a desconhecer essa medida podendo comprometer sua 
saúde e de seus familiares alertando também para a questão da proximidade 
das residências das áreas de cultivo.

 
        Algumas alternativas simples e fáceis de preparar, em substituição aos 
agrotóxicos e que representam um aliado na redução dos impactos da conta-
minação ambiental causada por estes produtos químicos são os defensivos 
agrícolas naturais, no combate a algumas pragas comuns na lavoura como 
pulgões, lagartas, cochonilhas, etc apresentando resultados eficientes e segu-
ros.
 As caldas alternativas e orgânicas para o controle de pragas na lavoura 
podem representar uma boa opção para os agricultores pois são feitas com 
matérias-primas fáceis de encontrar e baratas, não  contaminam o meio 
ambiente e não são tóxicas para o ser humano, embora, algumas pessoas 
possam desenvolver algum tipo de alergia a seus compostos. Neste caso, pra 
prevenir, o ideal é usar o EPI quando estiver preparando e quando for aplicar 
a calda.

13. CALDAS ALTERNATIVAS (ORGÂNICAS)  
DE CONTROLE DE PRAGAS NA LAVOURA 
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        Visando o estímulo à adoção dessas técnicas nas comunidades rurais 
estudadas e consequentemente, a redução dos impactos ambientais nelas 
observados, selecionamos algumas receitas que podem ser elaboradas e 
testadas pelo próprio produtor rural e sua família: Vamos lá?
 Existem receitas de caldas alternativas para controle de pragas utilizan-
do folhas e sementes de Nim (Azadirachta indica), calda de fumo, urina de 
vaca, etc. como também existem outras receitas formuladas a partir de alho, 
cebola, camomila, urtiga, cavalinha e vários outros itens que podem ser 
também produzidos e testados. 34
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 Para que você possa ter acesso a alguns vídeos e assisti-los juntamente 
com sua família, abaixo, disponibilizamos alguns endereços eletrônicos para 
acesso a vídeos e cartilhas que tratam do preparo de caldas alternativas para 
controle de pragas nas lavouras.

https://www.youtube.com/watch?v=zdHLZCeP2RQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ABSSxhVV-k
https://www.youtube.com/watch?v=afD0qhSxmPk
https://www.youtube.com/watch?v=nxipl3yJZswhttps://docplayer.-
com.br/8384289-Cartilha-de-receitas-alternativas-para-prevencao-e-controle-
de-pragas-e-doencas-na-agricultura.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c-
d=6&ved=2ahUKEwiz95z9v8DgAhUvEbkGHez3AqYQFjAFegQIARAC&url=ht
tps%3A%2F%2F
www.infoteca.cnptia.embrapa.br%2Fbitstream%2Fdoc%2F133909%2-
F1%2FSDC191.pdf&usg=AOvVaw2T68tjD7gqX7ywN7ndbE08

        Chegamos ao fim do nosso e-BOOK! Esperamos que ele lhe traga provei-
to e aprendizado, como também, maior segurança no uso de agrotóxicos!
          Agradecemos a todos pela contribuição e disponibilidade para a pesqui-
sa, como também, nos colocamos à disposição para tirarmos dúvidas e 
promovermos rodas de conversa sobre a temática, que venham a ser de 
interesse da comunidade.
 Seja um cidadão que cuida da sua saúde e da sua família, do meio 
ambiente e da comunidade em geral. Adotando esses cuidados, caso julgue o 
uso de agrotóxico como extremamente necessário (pois ele pode ser substituí-
do pelas caldas orgânicas, em algumas situações, como já vimos), você estará 
contribuindo para que tenhamos um planeta melhor, menos poluído e garantin-
do um mundo melhor para seus filhos, netos, enfim, para as próximas gera-
ções.
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 Para que você possa ter acesso a alguns vídeos e assisti-los junta-
mente com sua família, abaixo, disponibilizamos alguns endereços eletrôni-
cos para que você possa assisti-los e obter mais conhecimento sobre os 
agrotóxicos e seus perigos, tanto para o homem quanto para o meio ambien-
te.
         Alguns vídeos são curtos e outros um pouco mais duradouros, porém, 
todos de extrema importância. Assista-os e compartilhe os conhecimentos 
obtidos.

https://www.youtube.com/watch?v=uh-acrxFYsI
https://www.youtube.com/watch?v=HVdZV4JaKAs
https://www.youtube.com/watch?v=SqabLH6GDk0

LEMBRE-SE: Prevenir é sempre melhor que remediar. E isso não é diferen-
te quando se trata dos perigos atribuídos ao uso indiscriminado de agrotóxi-
cos!
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 É aquele intervalo de tempo que vai da última aplicação de agrotóxico, 
até a colheita do produto para consumo ou comercialização.
Por exemplo: Se a última aplicação do agrotóxico foi no dia primeiro de um 
mês e o período de carência que consta no rótulo e na bula for de 15 dias, o 
produto só poderá ser colhido a partir do dia 16 daquele mês. Se for de 20 
dias, só poderá ser colhido a partir do dia 21 daquele mês e assim por diante. 
Fácil né?
 Este período de carência consta do rótulo e da bula dos produtos e é 
MUITO IMPORTANTE que ele seja observado e atendido, pois se a colheita 
for feita antes de passado este intervalo de tempo, significa risco de saúde 
para o produtor rural, que ainda terá contato com resíduos do agrotóxico no 
produto pois geralmente ele faz a colheita sem uso de EPI, e também, um 
risco elevado para a saúde da população, que estará consumindo alimentos 
contaminados por resíduos de agrotóxicos além dos limites permitidos.

14. REFERÊNCIAS

ABRASCO: Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde/ Orgs: CARNEIRO, F.F, 
AUGUSTO, L. G. S, RIGOTO, R.M. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 
2015.

ABREU. P. H. B. de; ALONZO. H. G. A. O Agricultor familiar e o uso (in)seguro de agrotóxicos 
no município de Lavras/MG. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. 2016; 41::e18. 12 p. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbso/v41/2317-6369-rbso-41-e18.pdf. Acesso em 10 
fev. 2019

ANVISA. CARTILHA SOBRE AGROTÓXICOS - Série Trilhas do Campo. 2011. 25 p.
BEDOR. C. N. G; RAMOS, L. O; PEREIRA. P. J; RÊGO. M. A. V; PAVÃO. A. C; AUGUSTO. L. 
G. da S. Vulnerabilidades e situações de risco relacionados ao uso de agrotóxicos na fruticultu-
ra irrigada.

Revista Brasileira Epidemiol, vol. 12, n. 1, 2009, p. 39-49. Disponível em: http://www.scielo.br/s-
cielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2009000100005 . Acesso em: 10 fev. 2019

BOECKMANN, S.M.; CAPORAL, F. R. Resumos do VIII Congresso Brasileiro de Agroecologia 
– Porto Alegre/RS –Vol.8, No. 2, 2013.

BOHNER. Tanny Oliveira Lima. Agrotóxicos e sustentabilidade: percepção dos sujeitos sociais 
no meio rural. (Dissertação de Mestrado em Extensão Rural) – Universidade Federal de Santa 
Maria – UFSM. Santa Maria. Rio Grande do Sul.103 fls. 2015

BRASIL. Lei nº 7.802, de 11 de julho de 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. Disponível em:http://www.planalto.go-
v.br/ccivil_03/leis/L7802.htm. Acesso em: 08 fev. 2019

BRASIL. Lei nº 12.188, de 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, altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2010. Acesso em 08 fev. 2019.

CHAIM, A.; FRIGUETTO, R. T. S.; VALARINI, P. J. Manejo de agrotóxico e qualidade ambien-
tal: manual técnico. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 1999. (Embrapa Meio Ambiente. 
Documentos, 5).

FRIEDRICH, K. [Perigos, limites e Desafios no Monitoramento sobre o Uso de Agrotóxicose 
seus Resíduos. In: [Agricultura Tóxica: Um olhar sobre o modelo agrícola brasileiro.Greenpea-
ce Brasil. 2017. Disponível em: http://contraosagrotoxicos.org/livros/. Acesso em: 10 fev. 2019

37



GURGEL, A. do M. [Impactos dos Agrotóxicos na Saúde Humana. In: [Agricultura Tóxica: Um 
olhar sobre o modelo agrícola brasileiro.Greenpeace Brasil. 2017. Disponível em: http://contra-
osagrotoxicos.org/livros/. Acesso em: 09 fev. 2019

LONDRES, F. AGROTÓXICOS no Brasil. Um guia para ação em defesa da vida. AS-PTA – 
Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa. Rio de Janeiro, 2011, 190 p.
Manual de uso correto e seguro de produtos fitossanitários – agrotóxicos / de Alcino Iwami, 
Celso Paiva Ferreira, Luiz Aldo Dinnouti, Fábio Bueno, Roberto Melo de Araújo, Tatiana 
Gonçalves, Thaís Santiago – São Paulo: LineaCreativa, 2002.

Manual de uso correto de equipamentos de proteção individual/ANDEF – Associação Nacional 
de Defesa Vegetal. – Campinas, São Paulo: LineaCreativa, 2003

OPAS/OMS. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
SAÚDE. Manual de Vigilância da Saúde de populações expostas a agrotóxicos. Representação 
do Brasil, Brasília, 1996.

SOARES. M. H. P; CARVALHO. M. A. T. Conheça a Metodologia Participativa de Extensão 
Rural – MEXPAR. EMATER/MG. Disponível em: https://www.cafepoint.com.br/colunas/espaco-
-aberto/conheca-a-metodologia-participativa-de-extensao-rural-mexpar-101958n.aspx. Acesso 
em: 09 fev. 2019

SOUZA, Jéferson Luciano Novaczykde.O uso de agrotóxicos entre produtores de hortaliças na 
localidade rural do Passo do Vigário, Viamão, RS. Trabalho de Conclusão de Curso) Curso de 
Graduação Tecnológico Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural – Faculdade de 
Ciências Econômicas UFRGS, Balneário Pinhal, RS. 2011

VIEGAS. E. C. Os agrotóxicos chegaram ao leite materno, e o que podemos fazer? Revista 
Consultor Jurídico - Conjur. Dez.2016. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-dez-
-31/ambiente-juridico-agrotoxicos-chegaram-leite-materno-podemos Acesso em: 06 fev. 2019

38




