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RESUMO 
 

 
A fruticultura irrigada e familiar dinamiza a economia do Vale do Submédio São 
Francisco, tornando-o polo exportador do país e gerando empregos diretos e 
indiretos, fomentando o desenvolvimento da região. Entretanto, o manejo 
empregado nas culturas de frutas usa agrotóxico para controle de doenças e pragas, 
o que causa preocupação com a saúde da população e do meio ambiente. 
Pensando nisso, o objetivo desta pesquisa é discutir a temática “agrotóxico” em uma 
escola de comunidade rural do Projeto Senador Nilo Coelho N-8 em Petrolina – PE, 
no intuito de extrair dos diferentes atores (professores e alunos) dados sobre o uso 
de agrotóxicos e os danos que eles podem causar à saúde da população, além de 
compreender se o tema é abordado em sala de aula. Para tanto, foram aplicados 
questionários para alunos e professores desta escola pública, cujo alunos e/ou 
familiares trabalham em atividades agrícolas, utilizando agrotóxico na produção. A 
partir da pesquisa realizada sobre o uso e manuseio de agroquímicos pela 
comunidade escolar, discutiram os impactos gerados pelas atividades agrícolas, 
com o intuito de transformar o conhecimento apreendido em material paradidático, 
que servirá como suporte para os professores trabalharem essa temática em sala de 
aula. De acordo com as respostas e posicionamentos dos participantes da pesquisa, 
pode-se inferir que existe uma percepção dentro da normalidade dos trabalhadores 
quanto ao uso do agrotóxico nas lavouras, porém  pouco conhecimento quanto ao 
seu potencial efeito nocivo para a saúde, as práticas de manejo não são seguras, o 
que proporciona um aumento a exposição dos produtos, potencializando ainda mais 
os riscos e danos a saúde do trabalhador rural, sua família e ao meio ambiente, o 
que reforça a importância do objetivo final dessa pesquisa, que é produzir 
conhecimento a partir dos resultados obtidos, gerando subsídios para serem  
utilizados na escola de forma interdisciplinar, favorecendo a integração da educação 
ambiental, possibilitando aos professores e alunos, tornarem-se  multiplicadores de 
informações sobre  procedimentos seguros na manipulação de  agrotóxicos na 
comunidade, com vistas a melhoria da saúde dos trabalhadores rurais e de suas 
famílias minimizando os riscos de intoxicações. 
 

Palavras-chave: Agrotóxicos. Educação. Saúde do trabalhador rural. Meio 

ambiente. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

Irrigated and family fruit farming boosts the economy of the São Francisco Submedia 
Valley, making it the exporting hub of the country and generating direct and indirect 
jobs, fostering the development of the region. However, the management used in fruit 
crops uses pesticides to control diseases and pests, which causes concern for the 
health of the population and the environment. Thinking about it, the aim of this 
research is to discuss the pesticide theme in a rural community school of the 
Senador Nilo Coelho N-8 Project in Petrolina - PE,  in order to extract from the 
different actors (teachers and students) data on the use of pesticides and the 
damage they can cause to the health of the population, besides understanding 
whether the theme is addressed in the classroom. Therefore, questionnaires were 
applied for students and teachers of this public school, whose students and/or family 
members work in agricultural activities, using pesticides in production. Based on the 
research carried out on the use and handling of agrochemicals by the school 
community, we discussed the impacts generated by agricultural activities, in order to 
transform the knowledge seized into paradidactic material, which will serve as 
support for teachers to work on this theme in the classroom. According to the 
responses and positions of the research participants, it can be inferred that there is a 
perception within the normality of workers regarding the use of pesticides in crops, 
but little knowledge about its potential harmful effect for health, management 
practices are not safe, which provides an increase in the exposure of products, 
further enhancing the risks and damage to the health of rural workers, their families 
and the environment, which reinforces the importance of the final objective of this 
research, which is to produce knowledge from the results obtained, generating 
subsidies to be used in school in an interdisciplinary way, favoring the integration of 
education enabling teachers and students to become multipliers of information on 
safe procedures in the manipulation of pesticides in the community, with a view to 
improving the health of rural workers and their families by minimizing risks of 
intoxication. 

 
Keywords: Pesticides. Education. Rural worker's health. Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Vale do Submédio São Francisco é um importante polo de agricultura 

irrigada do semiárido brasileiro, gerando emprego e renda por meio da fruticultura 

irrigada, o que reforça a sua relevância no cenário econômico e social do país. 

Neste cenário, as cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA tornaram-se um importante 

polo de produção de frutas, contribuindo com aproximadamente 90% das 

exportações de uvas e cerca de 80% das exportações de manga do país, destinadas 

aos mercados americano, europeu, asiático dentre outros, movimentando 

aproximadamente 1 bilhão de reais por ano (CODEVASF, 2006). No ano de 2018, o 

Brasil exportou 170.463 toneladas de manga e 39.818 toneladas de uvas, gerando 

cerca de 265.372,721 milhões de dólares (Comexstat/VALEXPORT, 2018).  

Nessa perspectiva, os resultados econômicos obtidos com a agricultura 

contrapõem-se ao fenômeno da seca típica do nordeste brasileiro, que estigmatizou 

a região como local de pobreza e atraso, criando uma ideia de área receptora de 

políticas assistencialistas, que prejudicou sobremaneira o desevolvimento de 

projetos para impulsionar, efetivamente, o seu desenvolvimento. Entretanto, com a 

agricultura destacando-se no mercado internacional, tem diminuído 

significativamente o desemprego e o êxodo rural, uma vez que tal atividade 

proporciona o crescimento dos setores indústrial, comercial, de serviços, além de 

alavancar o turismo local (CORREIA; ARAÚJO, 2001). 

De acordo com informações da Companhia de Desenvolvimento do Vale do 

São Francisco (Codevasf), há sete Projetos Públicos de Irrigação (PPI) instalados no 

Vale do Submédio São Francisco, sendo dois em Pernambuco: Senador Nilo Coelho 

e Bebedouro; e cinco na Bahia: Curaçá, Maniçoba, Tourão, Mandacaru e Salitre. No 

ano de 2016, a produção foi significativa, tendo o PPI Senador Nilo Coelho 

produzido, em média, R$ 1,39 bilhão; Curaçá, cerca de R$ 135 milhões; o Projeto 

Maniçoba, R$ 116 milhões; Tourão, R$ 101 milhões; Projeto  Bebedouro, cerca de 

R$ 44 milhões; e, por fim, o Projeto Mandacaru alcançou a média de R$ 9 milhões. 

“Estima-se atualmente que  estes projetos de irrigação gerem em torno de 81 mil 

empregos indiretos e 54 mil empregos diretos, totalizando 135 mil empregos no ano 

de 2016” (IBGE, 2017). 
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Segundo o Relatório de Gestão da Codevasf, em 2016, a área cultivada nos 

projetos era de 54.015 hectares, produzindo culturas temporárias e permanentes, 

principalmente uva, manga, goiaba e cana-de-açúcar, gerando aumento da 

demanda por trabalho assalariado, proporcionado pela regularização temporal da 

produção agrícola e pela expansão das áreas cultivadas (CODEVASF, 2016). Por 

outro lado, o setor da fruticultura irrigada da região desponta no cenário brasileiro 

como uma das regiões que contribuem sobremaneira com as estatísticas alarmantes 

de uso  de agrotóxicos, o que gera preocupações quanto aos possíveis efeitos na 

saúde humana e ambiental (BEDOR, 2009). 

A Lei nº 7.802 de 1989 classifica os agrotóxicos como produtos e 

componentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas; 

dentro desse contexto amplo, têm-se os fungicidas, os inseticidas, os herbicidas, 

que são utilizados para o controle da produção. O uso de tais insumos gera 

questionamentos quanto à segurança na utilização e manejo destes produtos, tanto 

para efeitos imediatos quando a longo prazo (BRITO et al., 2009; CREMONESE et 

al., 2012).  De acordo com Londres (2011), além de promover a degradação 

ambiental, impactam a saúde daqueles que precisam ter contato direto com os 

venenos, seja no campo ou na indústria. 

Segundo a ABRASCO (2015), o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do 

mundo, chegando a consumir 84%  dos  produtos fitossanitários em toda América 

Latina, contribuindo para a movimentação, só em 2008, de sete bilhões de reais no 

mercado de agrotóxico do país (GASPARINI, 2010). Nesse cenário, a população do 

campo, que manipula diariamente os produtos agrícolas, apresentam baixos níveis 

de qualificação, influenciando no modo como os agrotóxicos são manipulados, 

aumentando os riscos para a saúde humana e ambiental. 

A Norma Regulamentadora 31 (NR) de 2005 estabelece que “o empregador 

rural ou equiparado deve proporcionar capacitação sobre prevenção de acidentes 

com agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos diretamente.” (MTE/NR31, 

2005). Nessa perspectiva, qualquer trabalhador que manipule agrotóxicos e 

produtos afins, em quaisquer das etapas de (armazenamento, transporte, preparo, 

aplicação, descarte, e descontaminação de equipamentos e vestimentas), é 

considerado trabalhador em exposição direta, portanto, público-alvo para 



treinamentos, além de exames periódicos para medir o indice de intoxicação. Tal 

ação é pré-requesito para obtenção de certificação de qualidade para as empresas.  

No Vale do Submédio São Francisco, “a irrigação associada a aplicação de 

agrotóxico é o modelo utilizado para o processo de produção” (BEDOR et al., 2009, 

p. 5), com foco na produção em larga escala para a exportação. Nesse contexto, o 

uso de agroqúimicos nas lavouras possibilita alta produtividade o ano inteiro, 

entretanto sugerem uma série de riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Somado a isso, a população exposta aos agrotóxicos possui baixos níveis de 

escolaridade, o que aumenta a preocupação com intoxicação, reforçando a 

necessidade de conscientização dessa população quanto aos riscos que os 

agrotóxicos representam.  

Diante do exposto, este trabalho propõe uma discussão sobre a situação de 

risco da utilização do agrotóxico para a saúde do trabalhador e da sua família, 

propondo estratégias de consicentização desse público quanto ao manejo de 

agrotóxicos. Para tanto, conhecer a percepção de grupo quanto aos riscos de 

exposição aos insumos químicos é fundamental para a construção de estratégias 

de intervenção sobre o problema. Nessa visão, a educação ambiental é essencial ao 

trabalhador inserido no meio agrícola, exposto diariamente aos venenos usados nas 

lavouras e aos possíveis efeitos que essa exposição representa. 

Diante dessa necessidade, esse trabalho propõe a oferta de formação e 

conscientização à população rural exposta aos  agrotóxicos dos núcleos irrigados de 

Petrolina/PE, por meio de atividades na escola desse perímetro, de modo a 

sensibilizar essa população quanto à necessidade de proteção e adequada 

manipulação dos insumos químicos. Expondo de forma crítica a relação que os  

trabalhadores rurais mantém com o  uso dos defensivos, propõem, também, a 

inclusão desse tema nas propostas curriculares dos sistemas de ensino da região. 

Debater o tema com os alunos do Ensino Médio de forma interdisciplinar e 

transdisciplinar, possibilitará um diagnóstico da percepeção que os alunos e a 

comunidade escolar têm quanto aos riscos no uso dos agrotóxicos, sobretudo 

quanto aos efeitos sobre a saúde do trabalhador rural e da família ao seu entorno. 

Elucidar essa percepção ajudará na inferência quanto as causas dos altos índices 

de intoxicações por agrotóxicos na região.  

Desse modo, o objetivo dessa pesquisa é detectar o nivel de percepção 

existente na comunidade escolar  do Perímetro Irrigado Nilo Coelho (N – 8) sobre os 
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riscos e efeito do uso de agrotóxico na saúde da família e para o meio ambiente, e a 

partir disso propor intervenções que venham efetivamente a contribuir de forma 

positiva para com a comunidade. Para tanto, será necessário entender se os alunos, 

professores e coordenação da escola têm conhecimentos dos impactos ambientais 

associados  ao uso de agrotóxicos; abordar em sala de aula de forma reflexiva e 

participativa, aspectos relacionados à manipulação de  defensivos agrícolas, e as 

formas de  uso correto e seguro; identificar as práticas de manuseio seguro de 

agrotóxicos  utilizadas pelos alunos, com relação  ao uso de EPI, armazenamento, 

aplicação, descontaminação/lavagem  do EPI e descarte de embalagens vazias; 

identificar  onde está a dissociação observada entre   os problemas causados pelo  

uso de Agrotóxico e a relação com a Educação Ambiental  no ensino médio; 

elaborar um Manual/Ebook  informativo, para alunos e professores  de escolas da 

zona rural de Petrolina-PE sobre os ricos do uso do agrotóxico na saúde do 

trabalhador rural e no meio ambiente. 
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2 TRAJETÓRIA DOS AGROTÓXICOS NO BRASIL 
 

Desde o surgimento do homem, a natureza é fonte de alimentos e meios de 

sobrevivência, mantendo uma relação de dependência do homem para com os 

recursos naturais. Após as primeiras revoluções das técnicas de sobrevivência, 

datadas do Neolítico, e posteriormente e mais recente, as revoluções industriais, as 

estratégias de aquisição de produtos na natureza foram sofisticadas, o que 

potencializou a exploração do meio ambiente, com consequências inevitáveis.  

Seguindo as ideias polêmicas de Thomas Maltus, a exploração dos recursos 

naturais, especificamente, o incremento a práticas na produção agrícola, se fez 

necessária diante do crescimento da população mundial, que chega a 7,5 bilhões 

em 2019 (OCDE, 2018). Nessa perspectiva, para suprir as demandas  do mercado 

alimentício, o desafio do homem era elevar a produtividade, tendo nos agrotóxicos 

um suporte para o combate às pragas, visando diminuir os danos nas lavouras 

(BEDOR et al., 2012; CREMONESE et al., 2012).   

O século XX foi caracterizado por processos de transformações tecnológicas, 

sistematizando o o setor produtivo na agricultura, ocasionando transformações 

significativas nas relações de trabalho, nos processos e nas formas de produção. A 

agricultura, que durante muitos anos era constituída apenas como meio de 

sobrevivência dos agricultores e de suas famílias, transformou-se em uma atividade 

direcionada para atender à demanda comercial. Após a II Guerra Mundial, as 

substâncias químicas usadas para finalidades da guerra proporcionaram a 

formulação de diversos produtos biocidas com potencial defensivo no combate às 

doenças e pragas invasoras das plantas, gerando crescimento notório no uso 

desses venenos na agricultura. (FARIA, 2003). 

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e o 

Banco Mundial foram os principais financiadores do pacote tecnológico desenhado 

para a agricultura no período que ficou conhecido como Revolução Verde. 

Diferentes governos de países subdesenvolvidos, incluindo o brasileiro, implantaram 

políticas de modernização da agricultura, com vistas à potencialização da agricultura 

para exportação. Tais políticas trouxeram como consequência elevados custos 

sociais, na saúde pública e ao meio ambiente (LONDRES, 2011). Dentro do pacote 

tecnológico adotado pelo governo brasileiro à época, os agrotóxicos encabeçaram a 

lista (BALSAN, 2006).  
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O processo de desenvolvimento agrícola no Brasil, desde o período inicial de 

sua colonização pelos portugueses, se deu em grandes latifúndios, voltados para 

produção de monuculturas. Seguindo essa tendência, a partir das décadas de 1960 

e 1970, o modelo de agricultura adotado no Brasil abriu as portas para a atuação de 

conglomerados de empresas nacionais e internacionais de defensivos agrícolas, 

ancoradas no Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que tinha suporte no 

Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA). 

Nesse cenário, com a ideia de desenvolvimento do setor agrícola e o fomento 

na produção,  aliado à ausência de controle mais rigoroso sobre os efeitos deletérios 

de algumas substância, foi realizado registro de inúmeras substâncias tóxicas, 

contribuindo para a disseminação de agrotóxicos com potencial danoso no Brasil. 

Vale ressaltar que alguns desses produtos que são comercializados no território 

brasileiro são produtos proibidos em paises da União Europeia e outros paises. 

Entretanto, em 1989, foi instituída a Lei 7.802, que regulamenta a compra, o manejo 

e o descarte de produtos químicos para a agropecuária (PELAEZ, et al., 2010). 

 

2.1  A  Constituição Federal de 1988  e a  Lei de Agrotóxicos 7.802 de 1989 

 

Na Constituição Federal do Brasil, publicada em 1988, reforçada pela Lei dos 

Agrotóxicos de 1989, os defensivos agrícolas ganharam a denominação de 

agrotóxicos, possibilitando melhor interpretação do seu significado. O uso desses 

produtos químicos foram estimulados, com a justificativa de haver necessidade de 

alta produtividade em menos tempo, entretanto, as  leis, os decretos e as normas 

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

agrotóxicos basearam-se conceitualmente na CF/88, que estabeleceu novas regras 

para a utilização desses produtos,  em tese, assegurando a saúde da população 

expostas aos riscos que eles oferecem.  

De acordo com o texto da CF/88, o Estado passou a ser responsável pela 

implementação de estratégias de redução do risco e de doenças que possam 

acometer a população, bem como pelo equilíbrio ambiental. Entretanto, tais 

imposições devem ser seguidas e, mais importante que isso, fiscalizadas, garantido 

o controle do consumo desenfreado e a promoção da saúde do trabalhador exposto 
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diretamente, bem como todo àquele sujeito à contaminação seja por meio dos 

alimentos ou por outras práticas. 

Nessa perspectiva, 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).  

Na letra da lei, os agrotóxicos são definidos como,  

 

produtos e os componentes 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, bem como substâncias e produtos 
empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do 
crescimento.” (BRASIL, 1989). 

 

A toxicidade da maioria dos agrotóxicos é expressa em valores referentes à 

Dose Média Letal (DL50), por via oral, representada por miligramas do ingrediente 

ativo do produto por quilograma de peso vivo, necessários para matar 50% da 

população de ratos ou de outro animal teste (ver figura 1). A DL50 é usada para 

estabelecer as medidas de segurança a serem seguidas para reduzir os riscos que o 

produto pode apresentar à saúde humana.(EMBRAPA 2019). 
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Figura 1 - Classes toxicológicas com base na DL50. (Classificação GHS x Portaria 3) 

 
Fonte:  ANVISA 2019 

 

Além da classificação dos agrotóxicos com base na DL50, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão de controle do Ministério da Saúde,  

os classifica em em seis classes de perigo para sua saúde, conforme 

demostra a  (Figura 2).  As classes são representada por  cores no rótulo e na bula 

do produto, não ouve alteração das cores de alerta, elas permanecem as quatros 

(vermelha, amarela, azul e verde). Porem  ouve uma subdivisão, a vermelha foi 

dividida e representa duas categorias a I e II, a amarela representa a categoria III  

azul também foi dividida e demostra a categoria IV e V e a verde é a categoria VI. 

Vide (tabela 1) 

 

Tabela 1- Subdivisão das novas categorias dos agrotóxicos. (Novo Marco 

Regulatório/07/2019) 

I Categoria 1 Produto Extremamente Tóxico faixa vermelha 

II Categoria 2 Produto Altamente Tóxico faixa vermelha 

III Categoria 3 Produto Moderadamente Tóxico faixa amarela 

IV Categoria 4 Produto Pouco Tóxico faixa azul 

V Categoria 5 Produto Improvável de Causar Dano Agudo faixa azul 

VI Não Classificado Produto Não Classificado faixa verde 

Fonte:  ANVISA 2019 
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O reconhecimento da toxicidade do produto pelo trabalhador é muito 

importante, uma vez que essa identificação correta influenciará nos cuidados 

voltados à segurança em seu manejo. É relevante ressaltar que a classificação 

pouco tóxica não dispensa estratégias para a proteção daqueles que manipulam o 

produto.  

A princípio, os agrotóxicos são utilizados no processo agrícola para o controle 

das  pragas que danificam a lavoura, contribuindo de forma significativa para a 

produção econômica agroexportadora, o que dinamiza a economia da região. 

Entretanto, os impactos ambientais e gastos com saúde referentes aos tratamentos 

das vítimas intoxicadas por estes contaminantes não são considerados para efeito 

dos cálculos (FARIA, 2012), o que torna essa questão ainda mais preocupante. 

A classificação em função da toxicidade aguda deve ser determinada e 

identificada com os respectivos nomes das categorias e cores nas faixas do rótulo 

dos produtos, de acordo com o estabelecido na (Figura 2) 

 
Figura 2 - Classes toxicológicas dos agrotóxicos. (Novo Marco Regulatório) 

 

Fonte:  ANVISA 2019 

 

Em 2001, a Anvisa criou o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 

em Alimentos (PARA), com o objetivo de avaliar, continuamente, o Limite Máximo de 

Resíduo (LMR) nos alimentos de origem vegetal que chegam à mesa do 

consumidor, gerando relatórios técnicos que são divulgados, nos quais os 

consumidores podem ter acesso aos índices de agrotóxicos presentes nos alimentos 
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produzidos em todo o país. Como resultado dessas avaliações, a Anvisa afirma que 

uma média de 11 % dos alimentos brasileiros estão contaminados, esclarecendo 

que os níveis de contaminação por agrotóxicos varia entre as culturas, como pode 

ser vista na tabela 2. 

 

Tabela 2  - Níveis de contaminação nas culturas produzidas no Brasil. 

Colocação Produto Nível de contaminação 

(%) 

1º Pimentão (vermelho, verde, amarelo) 89 % 

2º Morango 59 % 

3º Alface 43 % 

4º Pepino 42 % 

5º Abacaxi 41 % 

6º Cenoura 33 % 

7º Laranja 28 % 

8º Uva 21 % 

9º Mamão 20 % 

10º Tomate 12 % 

Fonte: Anvisa  (2011). 
 

De acordo com a Anvisa (2011), os produtos consumidos diariamente 

possuem um acúmulo de agrotóxico, gerando preocupação quanto ao potencial de 

danos que esse acúmulo pode causar na saúde humana. 

 
2.2 Efeitos e Danos do Agrotóxico a Saúde Humana e ao Meio Ambiente  

 

A utilização de agrotóxicos é um dos recursos adotados pelos agricultores 

para elevar a produtividade agrícola e evitar a proliferação de pragas danosa às 

culturas, obtendo, desse modo, aumento da produção. No entanto, pesquisas 

reportam que o uso desses insumos ocasionam prejuízos, uma vez que eles 

afetam a saúde humana e o meio ambiente (PERES; MOREIRA, 2003), sobretudo 

quando o seu uso é feito de forma exagerada e indiscriminada, sem a percepção 

dos riscos que eles podem conferir. 

Pesquisa feita por Peres et al. (2003) traz a discussão sobre a dependência 

da economia agrícola aos insumos químicos e a ausência de fiscalização que 
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assegure níveis básicos de proteção à saúde do trabalhador e consumidor, 

mostrando uma realidade preocupante. Sarcinelli (2003) traz informações sobre a 

frequente exposição de crianças e adolescentes aos agrotóxicos, seja na 

produção, em que estes ajudam as suas famílias, ou no contato com material 

contaminado, tazido do campo para dentro das residências.  

Em pesquisas realizadas por Koifman e Hatagima (2003) e Meyer et al. 

(2003), a associação da exposição aos agrotóxicos com o surgimento de cânceres 

é alarmante. Os processos de ativação e inibição de enzimas supressoras no 

organismos podem levar ao surgimento de neoplasias em várias partes do corpo, 

sendo o mais comum àqueles associados aos tecidos moles (KOIFMAN; 

HATAGIMA, 2003).  

Cremonese et al. (2012), em estudo com população feminina gestante do Sul 

do Brasil, verificaram possível associação de nascimentos prematuros e baixos 

índices de Apgar em recém-nascidos cujos mães foram expostas a agrotóxicos ao 

longo do processo gestacional. Embora não seja possível afirmar essa correlação, 

os dados obtidos reforçam a necessidade de mais estudos que possibilite o 

esclarecimento dos possíveis efeitos que os químicos causam ao ser humano, em 

especial ao neonato. 

Lopes et al. (2018) fizeram uma revisão sistemática com o tema agrotóxico, 

dando ênfase aos impactos destes no meio ambiente a na saúde humana. Dos 116 

trabalhos listados pelos autores, os impactos na saúde humana foram identificados, 

definidos como intoxicação aguda. Assim como a maioria dos trabalhos já 

publicados, os atores verificaram a carência quanto a discussão sobre intoxicação 

crônica, que podem ser observadas como patologias causadas pela exposição 

repetitiva ao longo de um período de meses e/ou anos, tais como neoplasias e 

outras patologias. Foi verificado também que, embora o trabalhador tenha ciência 

sobre os agravos dos agrotóxicos, esses não tomam os devidos cuidados com a sua 

proteção, o que sugere maior necessidade de conscientização por meio de políticas 

públicas.    

Danos causados à saúde precisam ser reportados com explicações e 

exemplos, para que os trabalhadores tenham acesso às informações de forma clara. 

As intoxicações agudas são mais reportadas porque são sentidas de forma imediata 

ao contato com o agrotóxico. Por outro lado, as intoxicações crônicas, que podem 

aparecer após anos de exposição e que podem ser mais deletérias, são pouco 
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discutidas, o que representa um perigo já que o trabalhador não será previamente 

alertado sobre os danos que a sua saúde está submetida caso este não utilize os 

produtos químicos de forma correta e segura.  

Moreira et al. (2002) afirmam que existem três vias que são responsáveis pelo 

impacto direto da contaminação ambiental, a qual se caracteriza pela distribuição de 

agrotóxicos no meio ambiente. Essas vias são:  “ I  a contaminação de rios, córregos 

e lagos, resultante da dispersão de partículas durante o processo de manipulação e 

pulverização dos produtos”,  “II a via  alimentar, que está relacionada à ingestão de 

alimentos contaminados”, e por último, “a III que é a via ocupacional, que é 

caracterizada pela contaminação dos trabalhadores que manipulam as substâncias, 

tanto no processo de formulação que se caracteriza pela mistura  na pulverização e 

na colheita”,  deste modo,  eles contribuem em uma grande parcela em acidentes e 

danos causados aos trabalhadores rurais.  

Domingues et al. (2004) trazem informações sobre a toxicidade de 

agrotóxicos, chamando a atenção para a importância de diagnósticos corretos e da 

administração do antídoto correto para cada tipo de intoxicação. Além disso, reforça 

a informação de que trabalhadores com baixa escolaridade estão mais propensos a 

sofrer algum tipo de intoxicação ao longo da vida, uma vez que ações simples, como 

ler o rótulo do produto, tornam-se de difícil execução para eles. Nessa perspectiva, 

políticas de conscientização e informação devem ser implementadas para melhor 

proteção desse público. 

 
2.3 Os Perímetros Irrigados do Submédio do Vale do São Francisco: uma  

Abordagem Sócio-Econômica 

 

O Rio São Francisco cruza propriedades agrícolas no Vale do Sub Médio São         

Francisco através dos canais de irrigação, levando água e prosperidade as terras 

secas e áridas do Vale, o que antes era só caatinga e terra seca transformou-se em 

um “ Oasis do Sertão” gerando emprego e renda, através do cultivo de fruticulturas 

diversas, antes inimagináveis que fosse possível sua produção no semiárido 

nordestino. Como podemos observar na   (Figura 3) 
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Figura – 3 Canais de Irrigação Vale do São Francisco 

 

Fonte: Codevasf/Divulgação e Edmilson Siebra 2017 

 
As propriedades agrícolas dessa região foram instaladas ao longo do curso 

do rio, em suas duas margens, construindo, para o seu desenvolvimento, canais de 

irrigação. Os primeiros projetos públicos de irrigação na região foram implantados na 

década de 1960, idealizados a partir de estudos húngaros e israelenses e da 

Superintendência do Vale do São Francisco, mais tarde transformada em 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF). O polo de irrigação mais desenvolvido do Vale está situado em torno 

das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) (IBGE, 2017). 

A história do desenvolvimento da região é indissociável à do rio São 

Francisco, cujas águas possibilitam o desenvolvimento da fruticultura, que surgiu 

timidamente, à sombra da agroindústria, ganhando importância ímpar em meados 

dos anos 1980, com a estruturação de uma base exportadora, conferindo uma 

dinâmica própria a atividade o que consolidou um polo de produção e exportação de 

frutas frescas na região (SILVA et al., 2009). Com as políticas de modernização do 

campo brasileiro e grandes transformações tecnológicas,  politicas públicas voltadas 

para o setor elevou essa região a um patamar de desenvolvimento significativo. 

 
A irrigação na agricultura nordestina não é um fenômeno novo. O que é 
novo é o caráter moderno que ela assumiu a partir da implantação dos 
grandes projetos públicos de irrigação, sob a responsabilidade da 
CODEVASF. Um padrão moderno que se configura na integração entre a 
agricultura e a indústria, entre o rural e o urbano (LIMA; RODRIGUES, 
2001, p. 611). 
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Em 2018, a região do submédio do Vale do São Francisco - PE já ocupava 

um lugar de destaque no mapa agrícola brasileiro, como um importante polo de 

agricultura irrigada, com foco na exportação de frutas para diversos países tais como 

Holanda, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos,  Escandinavia, França, Portugal, 

Bélgica e Alemanha. Entre as frutas produzidas, podem ser citadas goiaba (Psidium 

guajava), banana (Musa sapientum), acerola (Malpighia emarginata), cocô (Cocos 

nucifera), melão (Cucumis melo) dentre outras, com destaque para a exportação de 

uva (Vitis vinifera L.) e manga (Mangifera indica L.), como mostrado na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Principais espécies cultivadas no projeto, de acordo com o VBP, no ano de 2018. 

Colocação Cultura Produção (%) 

1º Uva de mesa 64 % 

2º Manga 19 % 

3º Goiaba 7 % 

- Outras 9 % 

Fonte: Codevasf, 2018 

 

A produção obtida no Projeto Nilo Coelho chegou R$ 1.425.246.330,70, em 

2018, valor este composto pela soma dos valores comercializados das culturas 

permanentes, representadas pelas diferentes fruteiras, e das lavouras temporárias, 

como as hortaliças e grãos; as culturas permanentes contribuíram com 99,5% do 

total gerado. Analisando a proporcionalidade da geração de receita entre os anos de  

2015 e 2018, verifica-se que as culturas permanentes contribuíram, em média, com 

99%, e as culturas anuais com apenas 1%, gerando 22.996 empregos diretos, 

34.494 empregos indiretos e sendo responsável pela produção de 712.980 t de 

alimentos  (CODEVASF, 2018). 

Embora tais dados sejam animadores quando avaliado sob o prisma de 

criação de emprego, o tipo de  produção em larga escala no setor do agronegócio 

desenvolvido nos Perímetros irrigados do Vale do Submédio São Francisco está 

diretamente relacionada ao uso  de agrotóxicos e fertilizantes, além disso a  

produção  é baseada na monocultura, onde o  agrotóxico é utilizado intensamente 

no combate ao controle das pragas. 

Pereira e Sousa (2016) chamam a atenção para a questão do agronegócio no 

Vale do Submédio São Francisco, ressaltando que a intensidade no uso de produtos 
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químicos nas lavouras segue uma lógica capitalista de mercado.  Uma vez 

estabelecida para o sistema agroexportador, essa lógica obriga o pequeno agricultor 

a assumir a mesma dinâmica,  como tentativa de se manter sob o guarda-chuva das 

políticas voltadas à produção agrícola no Brasil. Dessa forma o consumo de  

agrotóxico é supervalorizado, uma ez que  as grandes multinacionais, produtoras de 

químicos e sementes, são as orientadoras das políticas que norteiam a agricultura 

do país. 

Segundo Rigoto et al., (2015), as monoculturas exigem o uso intensivo de 

produtos químicos para combater as pragas e doenças, provocando impactos à 

natureza local. Nesse cenário, a expansão do agronegócio está diretamente 

associado ao aumento do uso de agrotóxicos; à medida em que aumentam as 

exportações, aumentam também o uso de agrotóxicos (BOMBARDI, 2012), 

aplicados cotidianamente em grandes quantidades, principalmente nas áreas 

irrigadas (Bedor et al., 2007). Esse cenário também fica claro na observação da 

tabela 4 onde mostra a realidade do mercado de agrotóxicos no Vale do São 

Francisco. 

Tabela 4 -  Classificação dos Agrotóxicos Comercializados na Região do Vale do São 
Francisco. 

Caracterização Classificação % 

Classe de agrotóxicos Inseticida 56 

 Fungicida 30 

Herbicida 7 

Regulador de crescimento 4 

Acaricida 2 

Formicida 1 

Grupo químico Organofosforado 25 

 Piretroide 9 

Benzimidazol 6 

Triazol 6 

Neocotinoide 5 

Outros 49 

Classificação toxicológica Extremamente tóxico 18 

 Altamente tóxico 25 

Medianamente tóxico 38 

Pouco tóxico 19 

Classificação Ambiental Altamente perigoso 9 

 Muito perigoso 44 

Perigoso 30 

Pouco perigoso 3 

Sem classificação 14 

Fonte: DOSSIÊ ABRASCO (2015) 
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Segundo dados do dossiê Abrasco, são inúmeras as substâncias usadas na 

região, sendo que 77% delas são potencialmente carcinógenos, e 31% 

potencialmente pré‐cacinógenos, incluindo o Folisuper, o mais utilizado na região. 

Além disso, mais de 23% dos trabalhadores não possuem orientação para compra 

de agrotóxicos, e 21% dos produtos recomendados não são registrados para as 

culturas (RIGOTTO et al.,2015). No Dossiê da Abrasco de 2015, há uma lista dos 

principais agrotóxicos consumidos no Vale do Submédio São Francisco. (Tabela 5) 

evidenciando o alto consumo desse produtos nas lavouras. 

 

Tabela 5 - Principais Agrotóxicos citados pelas lojas como os mais vendidos - Juazeiro/BA e 
Petrolina/PE. 

Nome do 
produto 

Igrediente ativo Qtd. 
de 

lojas 

Nome do 
produto 

Igrediente ativo Qtd. 
de 

lojas 
Folisuper Parationa-metílica 13/23 Stron Cadusafós  3/23 

Actara Tiametxon  11/23 Targa  Quizalofape-mancozeb 3/23 

Karate Lambda-cialotrina 9/23 Academic Cimaxonil + mancozeb 2/23 

Polytrin Cipermetrina + 

profenós 

9/23 Alto 100 ciprocanozol 2/23 

Lannate Metomil 7/23 Astro Clorpirofós 2/23 

Mospilan Acetamiprido 7/23 Confidor  Imidacloprido 2/23 

Thiodan Endossulfan  7/23 Cuprogarb  Oxicloreto de cobre 2/23 

Vertimec Abamectina  7/23 Curacron Profenofós 2/23 

Agrinose Oxilato de cobre 6/23 Derosal Caberndazin 2/23 

Amistar Ozoxitroina 6/23 Domark tetraconazol 2/23 

Glifosato Glifosato 6/23 Ethrel Etefon 2/23 

Cuprozeb Oxil.cobre-

mancozeb 

6/23 Goal  Exifluofen 2/23 

Cuzate Cimxanil + 

mancozeb 

6/23 Gramoxone Dicloreto de paraquate 2/23 

Decis Deltamitrina 6/23 Isatalonil Clorotalouil 2/23 

Dithane Mancozeb 6/23 Kocide Hidróxido de enxofre 2/23 

Provado Imidacloprido 6/23 Kumulus Clorpirofós 2/23 

Score difenoconazol 6/23 lorsban Tiofanato metílico 2/23 

Supracid Metidationa  6/23 Metitiofan Tiofanato metílico 2/23 

Tamaron Metamidofós 6/23 Pro-Gibb Ácido giberélico 2/23 

Agritoato Dimetoato  5/23 Rubigan Fenarimol  2/23 

Agrophos Monocrotófons 5/23 Sportak Procloraz 2/23 

Acefato Acefato 5/23 Thiobel  Cloridato de cartap 2/23 

Abamex Abamectina  5/23 Applaude Buprofesina 1/23 

Cercobin Tiofanato-metílico  5/23 Assist Óleo mineral 1/23 

Herbadox  Pendimetalina  5/23 Azodrin monocrtófos 1/23 

Ridomil Macozebe + 

matalixem 

5/23 Basagran Bentazona 1/23 

Calypso Tiacloprido 4/23 Bayfidan Triadimenol 1/23 

Cefanol Acefato 4/23 Bravonil Clorotalonil 1/23 

Fonte: DOSSIÊ ABRASCO (2015) 
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Como pode ser observado na tabela 5, há uma variedade de agrotóxico 

usado nas lavouras do Vale do Submédio São Francisco, o que gera preocupação 

quanto aos potenciais riscos de acúmulo de substâncias nocivas nos alimentos e, 

consequentemente, no organismo humano. 

 

2.4 Perfil do Trabalhador Rural nos Perímetros Irrigados 
 

A fruticultura irrigada, por seu caráter intensivo, exige muita mão de obra, 

combinando as mais diversas formas de contrato de trabalho e serviços, envolvendo 

assalariamento, parcerias, consultorias técnicas, terceirização de algumas etapas 

dos processos produtivos e pós-colheita (PEREIRA; CARMO, 2010). Nesse 

contexto, a agricultura desenvolvida no Submédio do Vale do São Francisco abriga 

um contingente de pessoas vindas de muitas partes do semiárido a procura de 

emprego e melhores condições de vida. 

 

Do contingente de trabalhadores na busca pela inserção neste mercado, 
estão os pequenos produtores das áreas de sequeiro, que não conseguem 
ter rendimento suficiente com os arrendamentos e parcerias e buscam no 
assalariamento uma melhor condição de vida, especialmente no período de 
estiagem (PEREIRA; CARMO, 2010, p. 12). 

 

De acordo com Sousa e Coelho (s.d), a mão de obra empregada no 

Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho vem do município de Petrolina-PE e de 

cidades circunvizinhas também do estado de Pernambuco, como Lagoa Grande, 

Ouricuri, Salgueiro, Belmonte, Bodocó, dentre outras, o que tem ocasionado um 

aumento do trabalho assalariado permanente. Explorações empresariais e culturas 

permanentes acarretam, proporcionalmente, um maior número de empregos (LIMA; 

MIRANDA, 2001). 

Pereira e Carmo (2010)  definem o perfil do trabalhador rural da região do 

Vale do São Francisco como sendo 

 
a grande maioria, do sexo masculino, com no máximo o ensino fundamental 
completo, empregado com carteira assinada e trabalha diretamente na sua 
terra. Em geral, são jovens, com idade média de 35 anos, o uso de uma 
força de trabalho jovem tem como princípio o aproveitamento do vigor físico, 
considerando que as diversas tarefas durante a produção a força e 
capacidade física são pré-requisitos indispensáveis. A maior parte tem 
experiência na agricultura irrigada, o que indica uma predominância de 
trabalhadores originários do mundo rural (Pereira; Carmo, 2010, p. 14). 
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Essa definição comprova o que foi registrado por Bedor et al. (2009), ao dizer 

que a baixa qualificação desses trabalhadores rurais é resultado do baixo nível de 

escolaridade ou nenhuma escolaridade, o que dificulta a otimização do trabalho na 

região. 

Brito et al. (2009) trazem discussões semelhantes às discussões de Bedor et 

al. (2009), quando traçados o perfil dos agricultores de uma comunidade periurbana 

do Rio de Janeiro. A maioria deles apresenta idade acima de 40 anos, baixa 

escolaridade e níveis de renda baixo, o que serve como justificativa para os 

posicionamentos a respeito do uso de agrotóxico, bem como as práticas utilizadas 

em sua aplicação e manipulação. 

 

2.5  Medidas de Segurança e o Uso Correto dos Equipamentos de Proteção 

Individuais (EPI) 

 

Os EPI`s  referem-se às ferramentas de trabalho que visam proteger a saúde 

do trabalhador rural na utilização de produtos fitossanitários, reduzindo o risco de 

intoxicação decorrentes da exposição, sendo o seu uso uma exigência da legislação 

trabalhista brasileira constante na NR 31, acarretando sanções àqueles que 

descumprirem tal norma (LONDRES, 2011). No âmbito agrícola, a função básica do 

EPI consiste em proteger o organismo do produto tóxico, minimizando os riscos de 

intoxicação durante o manuseio ou aplicação dos produtos, sendo estes 

considerados potenciais para possível acidente de trabalho.  

Composto por calça, jaleco botas, avental, respirador, viseira facial, boné 

árabe e luvas, os EPI`s  precisam de certificação de qualidade para serem 

distribuídos, o que é feito pelo Ministério do Trabalho, que atesta a qualidade do EPI 

disponível no mercado através da emissão do Certificado de Aprovação (C.A). O 

aplicador deve usar o EPI completo, caso contrario se ele deixar  uma das vias de 

intoxicaão desprotegidas de nada adiatará o uso das demais, pois certamente o 

mesmo sofrerá algum tipo de  intoxicação.  

Após a aplicação do agroquímico, normalmente a superfície externa dos EPI 

está contaminada. Portanto, na sua retirada, é importante evitar o contato das áreas 

mais atingidas com o corpo do usuário. Antes de começar a retirada dos EPI´s, 

recomenda-se que o aplicador lave as luvas vestidas, isto ajudará a reduzir os riscos 
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de exposição acidental,  tirar o EPI na ordem recomendada conforme mostra a 

(tabela 6)  em treinamento, é muito importante para minimizar os riscos de 

intoxicação no momento da retirada, quando o EPI se encontra contaminado. O 

trabalhador deve tomar banho com bastante água e sabão e vestir roupas limpas. 

 

Tabela 6 – Forma correta de usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI).  

Ordem Vestir Ordem Retirar 

1º Calça 1º Boné árabe 

2º Jaleco 2º Viseira Facial 

3º Botas  3º Avental 

4º Avental  4º Jaleco 

5º Respirador 5º Botas  

6º Viseira facil 6º Calças 

7º Boné árabe 7º Luvas 

8º Luvas 8º Respirador 

Fonte : Andef  (2001). 

 

Segundo a Norma Regulamentadora – NR 6, Equipamento de Proteção 

Individual – EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a Segurança e a 

Saúde no Trabalho. O uso seguro de produtos fitossanitários exige que o 

trabalhador utilize o EPI de forma correta, considerando as variáveis tais como o tipo 

de equipamento utilizado na operação, os níveis reais de exposição e, até mesmo, 

as características ambientais e da cultura onde o produto será aplicado, uma vez 

que as recomendações inadequadas podem aumentar o risco de contaminação dos 

trabalhadores ao invés de diminuí-lo (ANDEF, 2009). 

Em respeito à NR 31, as empresas devem treinar e orientar os trabalhadores 

tanto  para o manuseio de forma mais segura, quanto para os procedimentos 

seguros ao manusearem defensivos agrícolas, o que inclui o estado de conservação 

e funcionamnto dos equipamentos, a limpeza correta feita separada das demais 

roupas da família,  utilizando água corrente e sabão neutro, entre outros cuidados. 

Se o trabalhador inalar ou aspirar algum produto, o procedimento correto é 

sair da área tratada, procurar um local arejado; se sentir sintomas de intoxicação, 

como dor de cabeça, tontura, irritação na pele, ele deve sair da área, retirar todo o 
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EPI, tomar um banho com água  e sabão neutro e encaminhar-se para um posto de 

atendiemnto médico mais próximo, levando consigo a embalagem ou a bula do 

produto para facilitar o atendimento. Casos de intoxicação no ambiente de trabalho, 

são legalmente considerados acidentes de trabalho.  

Entre os cuidados listados na NR 31, destacam-se os seguintes: as áreas 

tratadas devem ser sinalizadas, tendo o seu acesso liberado quando a calda de 

pulverização se apresentar totalmente seca, pois há graves riscos de intoxicação; 

quanto ao transporte dos agroquímicos, estes devem ser em carro utilitário,  

separados das pessoas, animais, forragens ou utensílios pessoais, para evitar 

contaminação, além disso, devem ser mantidos sempre em seus recipientes 

originais, jamais reutilizar as embalagens vazias; o depósito deve ser construido a 

no mínimo 30 metros de distância de escritorios, refeitorios ou circulação de 

pessoas, em lugares secos, trancados, ventilados, fora do alcance das crianças e 

animais; as embalagens vazias não devem ser reutilizadas, sendo lavadas após a 

utilização do seu recipeinte, perfuradas no fundo e armazendas em deposito 

adequado para esse fim, conforme manda a legislação; deve-se respeitar o período 

de carência do produto (intervalo entre uma aplicação do produto e a colheita da 

cultura). 

Entre os cuidados mais específicos com o meio ambiente, a NR 31 enfatiza 

os cuidados necessários para evitar contaminação lagos, fontes, rios, barragens, por 

meio da higienização das embalagens ou dos aparelhos de aplicação 

(pulverizadores), bem como pelo descarte de água da lavagem dos utencílios,  a 

qual deve ser  jogada no tanque (piscina de evaporação) que deve ser construido 

pela empresa em local afastado, protegido (telado) e sinalizado com advertencia de 

“Perigo Tóxico”. 

 

2.6 Desafios para Mudanças de Praticas dos Trabalhadores quanto ao 

Processo do Uso e Aplicação de Agrotóxico na Agricultura do Projeto 

Irrigado Senador Nilo Coelho Petrolina - PE 

 

Na região do Vale do Submédio São Francisco, o uso de agrotóxico nas 

lavouras ocorre de forma constante e contínua, possibilitando alta produtividade em 

até três safras anuais (BEDOR et al., 2009). Entendendo a importância da 
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fruticultura irrigada para a economia do país, seria utópico sugerir a suspensão do 

uso dos insumos agrícolas com a justificativa de que eles podem causar danos à 

saúde e ao meio ambiente. Para essas questões, instituições reguladoras criam 

regras e normas que visam a segurança do trabalhador e à preservação dos 

recursos naturais.  

Porém, em 2018, indo de encontro às pesquisas e indicações dos órgãos 

controladores e regulamentadores do uso  de produtos químicos considerados 

nocivos a saúde humana e ao meio amiente, foi aprovado um Projeto de Lei que 

“flexibiliza o uso de agrotóxicos”, como exposto a seguir: 

 
 
A comissão especial da Câmara que analisa o projeto que flexibiliza a Lei 
dos Agrotóxicos, aprovou a proposta dia 26/06/2018. O texto foi aprovado 
por 18 votos favoráveis e 9 contrários. Todos os sete destaques ao texto – 
que poderiam alterar trechos do projeto – foram rejeitados. Com a 
conclusão da votação, o projeto segue agora para análise do plenário da 
Câmara. A proposta revoga a lei de 1989 e altera as regras de produção, 
comercialização e distribuição de agrotóxicos. O grupo contrário ao projeto, 
que apelidou a proposta de "PL do veneno", entende que a nova lei vai 
flexibilizar as regras porque se limitará à atuação de órgãos de controle na 
autorização de uso dos agrotóxicos. Alegam ainda que as substâncias 
podem provocar câncer, prejudicar o desenvolvimento do feto e gerar 
mutações(BRASIL 2018) 

 

Tal projeto facilita a aquisição e manejo de produtos químicos em quantidades 

que geram preocupação. Estudiosos no assunto afirmam ser um retrocesso na 

história da luta por uma agricultura livre de  agroquímicos, além de se oporem 

veementemente à aprovação na Câmara, apelidando-o, inclusive de “Lei do 

veneno”. Diante disso, há  um impasse: de um lado, as empresas afirmam ser 

extremamente necessário o uso de agrotóxico no combate à invasão e controle das 

pragas que atacam e destroem as lavouras; e, do outro, os trabalhadores rurais, que 

são expostos diretamente a esses produtos, expondo-se a riscos de intoxicação e de 

danos à sua saúde e de sua família e que precisam ser protegidos da exposição 

excessiva aos agrotóxicos. 

Meyer et al. (2018), em estudo direcionados com grupos distintos e baseado 

em pesquisas recentes, verificaram a relação existente entre os problemas 

endócrinos e a exposição frequente a agrotóxicos, podendo essa ser a causa para o 

surgimento de câncer de mama, câncer de próstata, alterações nas glândulas da 

tireoide, diminuição dos níveis de fertilidade masculina, entre outros. Nessa 

perspectiva, mulheres e homens em idade reprodutiva que estão frequentemente 

https://g1.globo.com/politica/noticia/comissao-da-camara-debate-projeto-que-limita-atuacao-de-orgaos-de-controle-na-liberacao-do-registro-de-agrotoxicos.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/comissao-da-camara-debate-projeto-que-limita-atuacao-de-orgaos-de-controle-na-liberacao-do-registro-de-agrotoxicos.ghtml
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expostos a atividades de manipulação e contato com agroquímicos podem sofrer 

ligeiras alterações em suas atividades hormonais, gerando consequências que 

podem ser irreversíveis.    

As empresas de grande porte do Vale do Submédio São Francisco, que 

produzem com foco na exportação, seguem as normas que regulamentam o manejo 

dos agrotóxico, uma vez que passam por auditoria com frequência, além de 

necessitar de certificação de qualidade e segurança para que seus produtos sejam 

exportados (BEDOR, 2008).  

Bedor (2008. p. 80) descreve sobre um dos processos de certificação., 

dizendo que “com o selo, o agricultor consegue viabilizar a exportação (apesar de 

necessitar de aprovação de órgãos internacionais competentes que regulamentem e 

aceitem as condições do processo produtivo brasileiro), por atender os principais 

fatores exigidos pelos importadores de frutas frescas entre eles, a utilização mínima 

de produtos químicos.” Tal afirmativa é reforçada por Pessoa et al. (2000), que diz 

que  

 

o PIF é um selo de certificação do MAPA, que tem como objetivo a 
qualidade na produção de alimentos garantindo aos consumidores 
segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e segurança e saúde dos 
trabalhadores, para tanto são utilizadas técnicas que levam em conta os 
impactos ambientais sobre o sistema solo/água/produção e que possibilitam 
avaliar a qualidade do produto considerando as características físicas, 
químicas e biológicas dos recursos naturais locais nos processos envolvidos 
na cadeia produtiva, pós – colheita e comercialização da produção 
(PESSOA et al., 2000). 

 

Segundo Augusto et al. (2005b), há um descontrole sanitário no uso de 

agrotóxicos no Brasil devido principalmente à ausência de um efetivo sistema de 

vigilância à saúde (informação, educação, fiscalização, orientação e assistência dos 

órgãos de saúde, agricultura, trabalho e meio ambiente), que não é diferente no Vale 

do São Francisco. Percebe-se que o alvo das fiscalizações do Ministério do Trabalho 

são as empresas de grande porte, aquelas que geralmente são exportadoras e 

cumprem os procedimentos mínimos de Segurança e Saúde do Trabalhador, pois 

precisam atender os protocolos de certificação. Às margens desse processo 

encontram-se milhares de trabalhadores, que atuam em pequenas empresas, como 

os  lotes a base da  agricultura familiar. 
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Gráfico 1 - Classificação da orientação para os produtures rurais quanto ao  uso de 
agrotóxicos no Vale do Submédio  São Francisco. 
  

Cursos
3%

Não possui
23%

Técnico Agrícola
34%

Agrônomo
17%

Lojas de Produtos 
23%

                 Fonte: Dossiê Abrasco (2015) 

 

Os aplicadores de agroquímicos precisam receber o mínimo de informação 

sobre práticas seguras e monitoramento do estado de sua saúde. Os dados da 

Gráfico 1  demostram que uma grande maioria lidam com os produtos sem uma 

orientação adequada,  ou com treinamentos ineficientes, os dados demostram ainda 

que os cursos na região representam uma parcela pequena para o grande 

contigente de trabalhadores rurais expostos aos danos nocivos dos agrotóxicos. 

Muitos  se expõem aos riscos sem conhecimento do real perigo dos produtos e 

acabam por expor também  suas famílias, uma vez que trabalham sem o uso de EPI 

não utilizam vestimentas próprias para efetuarem as aplicações e levam suas roupas 

contaminadas para casa. 

A legislação determina pré-requisitos para trabalhar como aplicador de 

agrotóxico, tais como:  idade mínima de 18 anos e máxima de 60 anos; tempo de 

trabalho em exposição direta ao agrotóxico limitado a seis meses, intervalo de 

descanso de três meses das atividades ligadas diretamente aos produtos 

fitossanitários (tal limitação esta estabelecida na Convenção Coletiva do Trabalhador  

Rural de Petrolina PE); monitoramento clínico no que diz respeito à intoxicação. 

Para tanto, antes de iniciar as atividades como aplicador de agrotóxico, é necessário 

que a empresa faça exames médicos para avaliar se o trabalhador possui algum 
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índice de intoxicação no organismo. Os exames são obrigatórios e devem ser 

realizados  a cada seis meses, uma vez que o aplicador de agrotóxico passa esse 

período aplicando intercalado com três  meses de repouso. Fazer o exame de 

colinesterase é um meio para identificar se no período de exposição direta, o 

trabalhador não se intoxicou,  esse  exame detecta o rebaixamento da exima de 

colinesterase no organismo, indicando que o funcionário está com algum tipo de 

intoxicação. 

 
Certas substâncias têm a propriedade de inibir estas enzimas como os 
inseticidas organofosforados, que tanto inibem a colinesterase plasmática 
como a eritrocitária. Devido ao vasto emprego destes compostos, grande 
número de pessoas estão ocupacionalmente expostas, tanto na sua fase de 
produção como na de aplicação (SIQUEIRA; FERNÍCOLA; BORGES, 1977 
p. 340). 

 

Porem o exame de colinesterase por si só, não dava conta de detectar o 

grande número de substâncias a que se expõem os trabalhadores do Vale, e a partir 

de 2017, houve uma mudança no que se refere à obrigatoriedade dos exames a 

serem realizados nos aplicadores de defensivos, ficando acordado na Convenção 

Coletiva dos Trabalhadores Rurais de Petrolina - PE que seriam  feitos, além do 

exame de colinesterase, os exames de TGP (Transaminase Glutâmico-Pirúvica) , 

TGO (Transaminase Glutâmico-Oxalacética) e creatinina.  

 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA-APLICAÇÃO DE HERBICIDAS, 
AGROTÓXICOS EM GERAL E CÂMARA FRIA. 
Parágrafo 7º: Os empregadores incluirão em seus exames obrigatórios, 
para os trabalhadores rurais que trabalharem na aplicação de agrotóxicos, 
os seguintes exames: TGO, TGP,  creatinina e colinesterase, exames  que 
deverão ser feitos antes do inicio das atividades e na rescisão do contrato 
de trabalho, caso o referido contrato tenha duração superior a 06 (seis) 
meses. (CONVENÇÃO COLETIVA DO TRAB. RURAL DE PETROLINA-PE 
(2018) 

 

A inserção desses exames na Convenção era uma luta do sindicato dos 

Trabalhadores Rurais,  considerando que no Vale a quantidade e variedade de 

agrotóxicos utilizados na lavoura é intensa  e que carecia de exames sensíveis que 

consiga identificar as inúmeras substâncias no organismo, 
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3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

Os movimentos de apoio à educação ambiental surgiram em um contexto 

mundial, após os anos de 1960, quando os efeitos causados pela exploração da 

natureza, em especial, o uso de insumos químicos no controle de pragas e doenças 

na lavouras, começaram a ser evidenciados em pesquisas e discutidos em eventos 

mundias. O período de disseminação de práticas agrícolas nocivas, denominado 

“Revolução Verde”, foi marcado pela disseminação de novas práticas agrícolas com 

foco no aumento da produção através de desenvolvimento de pesquisas em 

sementes, fertilização e utilização de maquinários.  

Diante de indícios de efeitos deletérios ao meio ambiente, ambientalistas em 

todo o mundo começaram a discutir  os perigos que esse produtos representavam 

para a saúde humana.  Dessa forma, surgiu a necessidade de uma  discussão no 

âmbito  mundial, o que motivou a realização da Conferências das Nações Unidas 

sobre o o Meio Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo (Suécia). A partir dessa 

conferência, outros encontros foram organizados pela Organização da Nações 

Unidas, ganhando uma importância ímpar para as discussões sobre a saúde do 

meio ambiente como estratégia necessária à saúde do homem. Tais discussões 

saíram das plenárias científicas e ganharam espaço nos meios acadêmicos e 

educacionais dos países membros da ONU, como é o caso do Brasil. 

No Brasil, após a realização dos primeiros Fóruns Nacionais de Educação 

Ambiental, que aconteceram a partir do iníco da década de 1990, o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA)  instituiu o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA) e o Ministério da Educação (MEC) criou os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), um documento onde a temática ambiental foi inserida como tema 

transversal em todas as disciplinas do currículo escolar. Entretanto, deve-se 

ressaltar que, desde 1981, a Educaão Ambiental (EA) foi incorporada à política 

nacional de meio ambiente em razão do reconhecimento da necessidade de se 

inserir a EA em todos os níveis de ensino (SALTO PARA O FUTURO, 2008). 

No entanto, a EA só se estabeleceu de forma mais completa em 1999, 

através da política nacional de Educação Ambiental (PENEA), aprovada pela Lei nº 

9.795 de 1999, declarando que, 

 

a Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da 
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educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 
formal (BRASIL, 1999). 
 
 

A partir desse enfoque, onde a lei estabelece que a EA é componente 

essencial e permanente da educação nacional, seguem-se outros pontos que visam 

assegurar o seu cumprimento. Estabelecendo  que a educação ambiental na escolar 

deve ser desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e 

privadas, englobando todos os níveis, etapas e modalidades do ensino 

(BRASIL,1999). Reforçando a necessidade de promoção desse conhecimento em 

todo processo formativo do indivíduo. 

Em 1997, foram  propostos os Parâmetro Curriculares Nacionais para o Meio 

Ambiente e Saúde (PCN), como documento norteador das discussões sobre meio 

ambiente e saúde humana nas escolas da educação básica (BRASIL, 1997). A 

questão ambiental torna-se cada dia mais urgente e importante para a sociedade, 

uma vez que o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre o 

homem e a natureza.  

Muitos educadores do país vêm desenvolvendo iniciativas em torno de 

questões ambientais, uma vez que este é incluído como tema transversal nos 

currículos escolares, permeando toda a prática educacional, com o intuito de 

melhorar a relação do homem com a natureza. 

 

A opção pelo trabalho com o tema Meio Ambiente traz a necessidade de 
aquisição de conhecimento e informação por parte da escola, para que 
possa se desenvolver um trabalho adequado junto dos alunos. Pela própria 
natureza da questão ambiental, a aquisição de informações sobre o tema é 
uma necessidade constante para todos. Isso não quer dizer que os 
professores deverão “saber tudo” para que possam desenvolver um 
trabalho junto dos alunos, mas sim que deverão se dispor a aprender sobre 
o assunto e, mais do que isso, transmitir aos seus alunos a noção de que o 
processo de construção e de produção do conhecimento é constante. 
(BRASIL, 2001, p. 47). 
 
 

Em termos educacionais, essa perspectiva contribui para evidenciar a 

necessidade de um trabalho vinculado aos princípios de participação, da co-

responsabilidade, da equidade e da solidariedade humana. À medida que o ser 

humano aumenta a capacidade de intervenção na natureza para satisfazer as suas 

necessidades crescentes, surgem conflitos quanto ao uso do espaço e dos recursos 

naturais, em função da produção organizada do trabalho, a mecanização da 
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agricultura, o uso de agrotóxico e diversas outras situações.  

Em todo o mundo o meio ambiente tornou-se uma prioridade, sendo o 

componente mais importante para o planejamento político e econômico dos 

governos. O conjunto de temáticas relativas não só à proteção da vida no planeta,  

mas também à melhoria do meio ambiente e da qualidade  de  vida das 

comunidades compõe a lista de temas de relevância internacional (BRASIL, 2001). 

A escola é a instituição responsável pela educação de todos os cidadãos, e 

essa educação é refletida no comportamento cotidiano da sociedade. Dentro dessa 

perspectiva, a discussão da temática ambiental é relevante, uma vez que as ações 

do homem sobre os recursos naturais podem causar danos irreversíveis e, em 

muitos casos, essas ações acontecem por falta de conhecimento sobre os danos ou 

pela falta de informação quanto às práticas sustentáveis mais adequadas.  

A conscientização das pessoas é imprescindível no sentindo de adoção de 

formas sustentáveis de interação sociedade-natureza, buscando soluções para os 

problemas ambientais. Discutir sobre esse tema se torna algo necessário para que 

se possa garantir uma melhor qualidade de vida das futuras gerações, e, nesse 

aspecto, a escola é uma das instituições responsáveis pela melhoria das condições 

de vida da população, por meio da integração de conhecimentos produzidos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Neste trabalho foram utilizados como método,  procedimentos sistemáticos  

para delimitar o problema, realizar observações e interpretá-las com base nas 

relações dos dados encontradas.  Fundamentandos  nas teorias existentes:  “A 

pesquisa científica visa responder a questões de caráter científico, por isso ela deve 

ser objetiva, sistemática, metódica e crítica” (PRODANOV; FREITAS, 2015, p. 57), 

sendo possível mediante a comparação dos dados obtidos em campo à literatura já 

publicada sobre a temática.  

A pesquisa utilizou  como procedimento metodológico, a abordagem quali – 

quantitativa. Foram aplicados  instrumentos estatístico na análise dos dados, 

articulando-os com a pesquisa qualitativa. “Em uma pesquisa científica, os 

tratamentos quantitativos e qualitativos dos resultados podem ser complementares, 

enriquecendo a análise e as discussões finais.” Além disso, “as quantificações 

fortalecem os argumentos e constituem indicadores importantes  para as análises 

qualitativas” (GRÁCIO; GARRUTTI, 2005, p. 119). O mesmo posicionamento é 

apresentado por Gil (1999, p. 35) ao afirmar que “os procedimentos estatísticos 

fornecem considerável reforço às conclusões obtidas”, tornando-os bastante aceitos 

entre os pesquisadores. 

 

4.1 Área de Estudo 

 

             O Vale do Submédio São Francisco, (Figura 4), onde está situado  o 

município de Petrolina – PE, abrange uma superfície irrigável em área cultivada de 

54.015 hectares (CODEVASF, 2016), que são  ocupados por produtores familiares 

(colonos) e por pequenas, médias e grandes empresas, subdivididas em áreas 

denominadas de PPI (Projetos Públicos de Irrigação)  I, II e III e Maria Tereza 

(CODEVASF, 2003). 

Em operação desde 1984, o Perimetro de Irrigação Senador Nilo Coelho está 

inserido no pólo de irrigação Petrolina/Juazeiro, o Projeto dispõe de 11  núcleos 

habitacionais e de três centros de serviços, onde se localizam prédios da 

administração, escritórios, galpões, almoxarifado, 15 escolas, postos de saúde, 

telefônicos e policiais, além de áreas comerciais e biblioteca.  Nas áreas adicionais, 
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denominadas de Maria Tereza, o Projeto dispõe de cinco núcleos de serviços, cinco 

escolas, um prédio administrativo e postos telefônicos e policiais. 

 

 

Figura 4 –    Localização geográfica do Vale do Submédio São Francisco. 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2001)  

 

A comunidade rural onde o estudo foi desenvolvido é um dos núcleos de 

Irrigação,  o Projeto Senador Nilo Coelho N-08,  (Figura 5),  localizado no município 
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de Petrolina–PE. Esse núcleo foi implantado na década de 1980, como resultado 

das políticas econômicas do país,  com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento 

regional (ROSS, 2014). É uma área irrigável, com predominância produtiva 

destinada à fruticultura e horticultura 

 

FIGURA 05: Localização geográfica da área de estudo no Município de Petrolina-PE, 

destacada: Projeto Senador Nilo Coelho - N 8  

 

       FONTE: CODEVASF (2015) 

 

 

4.1.1  A escola campo do estudo 

 

A Escola Estadual Erika Thaynara da Silva Leite, situada no Projeto Senador  

Nilo Coelho N-08  em Petrolina –PE, fundada em 1987 com quatro salas de aulas e 

oito turmas do Pré -escolar ao quinto ano.  

Atualmente é  considerada uma escola de porte pequeno de acordo com a 

organização da Secretaria de Educação de Pernambuco. Conta com sete salas de 

aulas e os espaços administrativos, tais como a secretaria,  sala de coordenação e 

sala dos professores. Funciona com 21 turmas, sendo 11 de Ensino Fundamental, 

seis turmas de ensino médio,  uma turma é do Curso  Educação de Jovens 

(EMEJA), outra  turma  de Educação de Jovens e Adultos Campo, (EJACAMPOEM) 
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e duas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), agregando um contingente 

de aproximadamente 500 alunos, com um quadro de 42 funcionários.  

Em 2017, a escola recebeu pela primeira vez a certificação de bom 

desempenho no Índice de Desenvolvimento Escolar de   Pernambuco (IDEPE) nas 

duas modalidades de Ensino Fundamental 9º ano  e na modalidade do Ensino 

Médio 3º ano, mostrando que a escola está melhorando o desempenho ao longo 

dos anos.   

 
4.1.2 Público-alvo da pesquisa 
 

           O público alvo constitui-se de um coordenador Pedagógico, o Gestor escolar, 

20 (vinte) professores,  17 (dessete)  alunos do Curso Ensino Médio - Educação de 

Jovens (EMEJA) e 12 (doze) alunos da turma de Educação de Jovens e Adultos 

Campo – Ensino Médio (EJACAMPOEM), da escola da comunidade, os alunos 

incluídos foram os que estavam dispostos a participarem voluntariamente do projeto,  

excluindo menores de 18 (dezoito) anos. 

           A escolha dos participantes desta pesquisa se justifica em função da escola  

fazer  parte da zona rural, e os alunos  envolvidos desenvolverem atividades de 

produção  na agricultura direta ou indiretamente,  onde a utilização de agrotóxicos é a 

principal  forma de controle de pragas utilizado nas lavouras. 

 

4.2 Instrumento de Pesquisa 

                  

Inicialmente, foi feito uma reunião com o gestor da escola, a coordenação 

pedagógicas e professores, para apresentação dos objetivos do estudo. Na ocasião, 

foi  apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),  sob o número do 

Parecer: 3.111.330 (Anexo A), para, em seguida, dar prosseguimento às entrevistas.  

Os entrevistados foram divididos em dois grupos: o primeiro grupo foi 

composto pelos  professores e coordenadores, com faixa etária entre 25 e 50 anos 

de idade, do sexo masculino e feminino, os quais responderam um questionário 

denominado Roteiro 1 (Apêndice A). 

Para o segundo grupo, foram aplicados  questionários denominados Roteiro 2 

e Roteiro 3 (Apêndices B e C), esse grupo foi composto pelos alunos do Curso 
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Ensino Médio - Educação de Jovens (EMEJA) e os  alunos da turma de Educação 

de Jovens e Adultos Campo – Ensino Médio (EJACAMPOEM), do sexo feminino e 

masculino com faixa  etária entre 18 e 50 anos. 

           O critério de escolha aplicado aos participantes se deu em virtude da 

atividade de trabalho associada aos alunos entrevistados, seja por ser trabalhador  

rural ou ser filho de agricultores/trabalhadores rurais.   

Os questionários semiestruturados aplicados na pesquisa foram elaborados a 

partir de leituras de diversos manuais de segurança publicados pela Associação 

Nacional de Defesa Vegetal – (ANDEF), tais como: Manual de Uso Correto e Seguro 

de Produtos Fitossanitários (2008), Manual Segurança e Saúde do Aplicador de 

Produtos Fitossanitários (2008), Manual de Uso Correto de Equipamentos de 

Proteção Individual (2008). 

Para obtenção dos dados foi realizada a aplicação de questionários em 

momentos diferentes,  associando perguntas objetivas e perguntas subjetivas, com 

variáveis quantitativas e qualitativas. A  população amostral foi constituída por 51 

participantes.  Após conclusão, com os  relatórios da pesquisa e os dados obtidos 

através dos questionários aplicados, foi realizada a tabulação  e correlação dos 

resultados, organizando-os em tabelas, gráficos e figuras de forma a retratar a 

realidade e o diagnóstico referente ao tema em discussão. 

Os  dados obtidos nessa pesquisa, deram origem ao produto  intitulado:  

Educação ambiental na escola: uso de agrotóxico e os cuidados com a saúde.  O 

principal objetivo desse Manual/e-book é contribuir com orientações básicas sobre 

todas as etapas do uso do agrotóxico, relacionando técnicas de manejo que auxiliem 

na segurança durante o manuseio dos produtos, bem como tratar de questões legais 

estabelecidas na Norma Regulamentadora NR-31 sobre os direitos dos 

trabalhadores que se expõem diretamente aos agrotóxicos durante os processos de 

preparo de calda, aplicação, lavagem de Equipamentos de proteção Individual (EPI), 

armazenamento e descarte de embalagens vazias. O intuito é apresentar este 

manual a comunidade pesquisada, bem como a Secretaria de Educação de 

Pernambuco, para que a mesma possa disseminar este produto em escolas da área 

rural do Estado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O Roteiro 1 foi aplicado aos professores e coordenadores da escola, com o 

objetivo de analisar quais as percepções desses profissionais quanto ao uso de 

agrotóxicos na saúde da família, quais os efeitos nocivos que esses produtos podem 

causar ao meio ambiente, bem como se as formações relacionadas à Educação 

Ambiental oportunizada na escola contribui para amenizar os riscos vivenciados no 

ambiente de trabalho dos alunos ou de seus familiares. Como suporte às análises 

dos dados coletados para as perguntas organizadas no questionário, coletou-se 

também os dados relacionados à idade e disciplina lecionada, presentes na tabela 7 

e gráfico 2, respectivamente. 

 

Tabela 7 - Atribuição de faixa etária dos professores da Escola Estadual Erika Thaynnara da 

Silva Leite, entrevistados para a coleta de dados. 

IDADES  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

21 – 30 4 18% 

31 – 40 10 45% 

41 – 55 9 37% 

TOTAL 22    

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

 

Quanto à faixa etária, há uma distribuição quase homogênea quando 

comparadas às frequências dentro das três faixas estabelecidas, com uma maior 

presença de professores entre  31 e 40 anos. Entretanto, quando verificado as 

disciplinas lecionadas pelo grupo de entrevistados, verificou-se que há uma 

presença maior de professores de Língua Portuguesa e Ciências Biológicas (Gráfico 

2), o que não faz tanta diferença para os dados,  já que o assunto abordado na 

pesquisa, de acordo com os dispositivos legais que norteiam a educação, é 

considerado conteúdo interdisciplinar, que deve ser contemplado em todas as séries 

e modalidades da educação nacional (BRASIL, 2010).  
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Gráfico 2 – Disciplinas lecionadas pelos professores entrevistados da Escola Estadual Erika 
Thaynnara dos Santos Leite. 

 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

 

Quando perguntado sobre o conhecimento da Lei de nº 9.795/99 (apenas se ouviram 

falar), mesmo especificando que ela dispõe sobre a Educação Ambiental, entre os  22  

professores/gestão entrevistados, apenas dois responderam que sim. Para esta pergunta, 

esperava-se maior número de professores que respondessem afirmativamente, já que a 

referida lei é conteúdo obrigatório em disciplinas da grade curricular dos cursos de 

licenciaturas do país, além de ser “um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. ” (BRASIL, 

1999).  

 

As especificidades da Educação Ambiental acumulam numerosas 
experiências e estão amparadas por marcos legais como a Constituição 
Federal de 1988, a Lei nº 9.795/99, que estabelece a PNEA, e os 
compromissos internacionalmente assumidos. Nesse sentido, também 
merece destaque o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA 
que, em 2004, teve a sua terceira versão submetida a um processo de 
Consulta Pública como estratégia de planejamento incremental e articulado. 
(BRASIL , 2005, p.3). 

 

 

Embora a legislação supracitada não seja específica da educação formal, o 

educador necessita estar capacitado no tocante às legislações e às políticas 

públicas correlacionadas à docência. Tal necessidade justifica a implementação de 

formação continuada pela gestão das instituições de ensino. 
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A Educação Ambiental, em seu trato multi, transdisciplinar e interdisciplinar 

tem a preocupação com uma metodologia que deve seguir diretrizes 

básicas nacionais, de forma a ampliar o debate e o aprimoramento 

conceituais nas instituições de ensino, dando espaço para a inserção da 

dimensão ambiental nos currículos escolares e no projeto Político-

Pedagógico, promovendo a revisão teórica e avaliação da práxis 

pedagógica (BRASIL, 2005, p.3). 

 

Ressalte-se que, em conformidade com a lei 9.795/99, a EA deve estar 

presente em todos os espaços educativos formais e não-formais, sendo corroborada 

por estudos, diretrizes, decretos tanto do do MEC quanto de outros órgão ligados à 

Secretaria de Meio Ambiente (SMA), que ratificam a lei e dão direcionamento às 

instituições de ensino quanto à integração da EA no seus currículos, tendo como 

objetivo a conscientização dos educandos obre a importância de preservação como 

forma de manutenção da qualidade de vida.  

Entre os professores que responderam já ter ouvido falar, embora não 

possuam conhecimento profundo, uma delas é a gestora adjunta. Para os demais 

profissionais da educação que foram entrevistados, embora tenham respondido não 

ter conhecimento sobre a lei que orienta a educação escolar na educação formal e 

não-formal, emitiram opiniões sobre os possíveis efeitos que o uso do agrotóxico 

pode causar à saúde humana e ao meio ambiente quando responderam à pergunta 

relacionada ao uso inadequado de agrotóxico. A resposta foi em uníssono "pode 

causar a contaminação do solo, da água e dos seres vivos, podendo causar a morte.   

O item três questionava os docentes sobre as formas de contaminação pelos 

agrotóxicos, de que maneiras estes podem penetrar no organismo humano e de 

animais. Em todas as respostas, os profissionais sugerem que a penetração ocorre 

pela pele, pela boca, pelo nariz e pelos olhos. Tais respostas foram dadas após 

enfatizarem não possuir conhecimento técnico no assunto, reforçando que apenas 

acreditam que acontece por essas vias.   

É relevante ressaltar que os dispositivos legais que norteiam a educação, em 

especial a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é responsável pela 

definição dos conhecimentos básicos e obrigatórios em todo o território nacional, 

segue as exigências da Lei de Diretrizes e Base (LDB), que obriga os sistemas 

educacionais a estabelecer a parte diversificada dos currículos. Essa parte 

diversificada deve estar associada ao cotidiano do aluno e da comunidade que a 

escola está inserida (BRASIL, 1996; 2017). Nessa perspectiva, conhecimentos 
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relacionados à produção irrigada, inclusive os métodos de produção, o que inclui o 

uso de agrotóxico, devem ser discutidos como conhecimento da grade curricular da 

escola, objetivando promover uma educação ao meio ambiente, interagindo com o 

uso de agrotóxicos, a saúde e a qualidade de vida,  o que sugere que os docentes 

precisam ter conhecimento sobre a temática. 

 

Tabela 8 – Percepção dos docentes da Escola Estadual Erika Thaynnara Santos Leite 

quanto à possibilidade de intoxicações em razão do mau uso dos  agrotóxicos. 

RESPOSTA QUANTIDADE DE ENTREVISTADOS PORCENTAGEM 

SIM 22 100% 

NÃO 0 0% 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

 

É possível observar pelas respostas dos docentes que há uma consciência 

sobre os riscos de intoxicação quando se manuseia agrotóxicos, porem percebe-se 

também que é um conhecimento superficial, pois apenas um dos docentes 

demostrou  ter conhecimento mais assertivo, identificado através das colocações 

sobre cuidados e práticas seguras de manuseio do produto.   

Quando questionados sobre ter conhecimento de quais sintomas são mais 

frequentes de intoxicação por agrotóxicos e se os mesmos saberiam orientar os 

educandos  sobre que procedimentos fazer neste caso. Os docentes   informaram 

que não sabem,  nem identificar os sintomas nem orientar sobre procedimentos 

básicos que poderiam amenizar o grau de complexidade em caso de intoxicação até 

a hora do atendimento médico.  Conforme descrito na (tabela 9) 

 

Tabela 9 – Percepção dos docentes da Escola Estadual Erika Thaynnara Santos Leite 

quanto aos sintomas de intoxicações com agrotóxicos e se sabiam orientar sobre 
que procedimentos fazer neste caso. 

RESPOSTA QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

PORCENTAGEM 

SIM 03 18% 

NÃO 18 82% 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

 

Ainda sobre os procedimentos corretos a serem realizados  em alguém com 

sintomas de intoxicação alguns  responderam que,  deve-se procurar um posto de 

saúde, isso é certo porém dependendo da via de intoxicação existe alguns 

procedimentos básicos de primeiros socorros que devem ser realizados antes da ida 
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ao hospital, pois caso contrário haverá agravamento da intoxicação/lesão; um 

professor respondeu ainda, “o que fazer previamente eu não sei, antigamente diziam 

que era bom tomar leite. 

As ações básicas de primeiros socorros a serem adotadas em casos de 

intoxicações são muito importantes e  muitas vezes pode salvar uma vida.  O 

professor necessita interligar temáticas, tais como: riscos, sintomas de intoxicação e 

procedimentos a serem adotados nesses casos com o intuito de dotar os 

estudantes/trabalhadores rurais,  para que o conhecimento escolar seja significativo 

para o mesmo no campo profissional e da saúde, pois  na maioria das vezes  ele é 

falho no ambiente do trabalho. 

Na tabela abaixo  podemos observar a percepção da gestão/educadores quanto a noção 

dos riscos que o agrotóxico pode trazer para as gestantes.  

 

Tabela 10 - Noção dos riscos que o agrotóxico pode trazer para as gestantes. 

PROFESSOR RESPOSTAS 

A Acredito que poderá trazer deformação do feto e até o aborto 

B O agrotóxico é altamente prejudicial para gestantes e bebês. Pois aumenta 

o risco de doenças, podendo ocorrer má formação congênita e seu uso 

também está relacionado a nascimentos prematuros e  abortos 

espontâneos. 

C Acredito que possa  fazer mal até o próprio feto. 

D Infelizmente não. 

E Não, não tenho, mais sei que não deve ser bom. 

F Não no caso especificamente de gestante não tenho, o que seria 

interessante pois na escola temos um número expressivo de gestante 

trabalhadoras rurais. 

G  Em  particular assim a esse caso, não sei dizer. 

H  Não tenho. 

I Devem ser duplo  risco. A mãe e  criança em formação pode sofrer os 

riscos que o agrotóxico traz. 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

 

Com relação a este ponto vale ressaltar que ele é muito importante para esta 

pesquisa, primeiro porque é alto o número de gestantes entre o alunado dos 

perímetros irrigados conforme ratifica o “Professor F”, segundo,   porque as 

mulheres trabalhadoras rurais, são mais vulneráveis  no ambiente de trabalho, 
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principalmente quando estão gestantes, pois basicamente em todas as atividades de 

campo  que as envolvem  elas estão expostas a trabalhos com tratos das plantas 

que inevitavelmente contém resíduos de agrotóxicos.  A NR - 31 dispõe a seguinte 

orientação a respeito das gestantes. “O empregador rural ou equiparado afastará a 

gestante das atividades com exposição direta ou indireta a agrotóxicos 

imediatamente após ser informado da gestação.” NR 31. 2005 (Item 31.8.3.1) Mas, 

não é isso que ocorre na maioria dos casos, as mulheres permanecem no campo, 

expostas a riscos de contaminação e expondo seus filhos a nascerem com 

problemas relacionados a intoxicações, existem diversos  relatos de casos em 

crianças com mutações genéticas, problemas respiratórios e até mesmo abortos, em 

virtude da exposição de suas mães ao agrotóxico durante a gestação, vejamos 

alguns fatores de risco apontados por Cremonese et al., (2012). 

 

Neste sentido, a exposição humana a determinados grupos de agrotóxicos 
tem sido associada com eventos adversos na gravidez. Assim, vários 
estudos epidemiológicos vêm apontando a exposição crônica de mulheres a 
agrotóxicos, principalmente durante o período gestacional, como fator de 
risco potencialmente para a prematuridade  baixo peso ao nascer,  peso 
reduzido para a idade gestacional, retardo do crescimento intrauterino da 
altura e do perímetro cefálico do neonato, morte fetal,  índice de Apgar 
insatisfatório e malformações congênitas em meninos, como criptorquidia e 
hipospádias, entre outros (CREMONESE et.al. 2012). 

 

Referente à concepção dos gestores/professores acerca da contaminação do 

meio ambiente pelos agrotóxicos, obteve-se os seguintes resultados (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Percepção da gestão/professores sobre a contaminação do meio ambiente 

pelos agrotóxicos. 

PROFESSOR RESPOSTAS 

A Acho um absurdo. A ação humana deveria ser de equilíbrio com o meio 

ambiente. Não podemos sacrificar a natureza em detrimento de um 

crescimento de produção alimentar irracional. 

B O mau uso dos agrotóxicos causam infertilidade ao solo, contaminam os 

rios e lagos próximos às plantações e podem levar a morte de plantas e 

animais aquáticos 

C É um tema que precisa de mais atenção, pois os males causados pelos 

agrotóxicos são muitos. 

D Que o mesmo pode contaminar as águas rios peixes e solos. 

E Que o solo, as plantas e a água podem ser contaminadas. 
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F Os agrotóxicos muitos tem um alto poder de contaminação, portanto os, 

solos e plantas podem ser contaminados. 

G Que eles contaminam a água, o solo, as matas e até o ar. 

H Que os mesmos podem contaminar o ar, as águas e o solo. 

I O meio ambiente sofre diversas transformações, por conta da 

contaminação do solo, a contaminação das águas traz morte aos peixes, a 

contaminação do ar também mata as nossas árvores. 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

 

Percebe-se assim, que pela argumentação dos educadores, que eles 

demostram ter um conhecimento significativo sobre os danos que os agrotóxicos 

podem causar ao meio ambiente, como também que a contaminação dele pode ser 

estendida à sua família, desmistificando a ideia de que apenas o trabalhador rural  

corre riscos de intoxicações. Os resultados apontaram também a importância sobre 

a discussão da temática. 

O Roteiro 2 foi aplicado aos estudantes do Ensino Médio, da modalidade 

EJA Campo e Emeja da escola Estadual Erika Thaynnara da Silva Leite, situada no 

Projeto Senador Nilo Coelho N-08 em Petrolina –PE, tendo como objetivo fazer um 

levantamento estatístico do índice de intoxicação entre vizinhos e familiares. O 

questionário continha a expressão “História Pessoal”, como um cabeçalho, iniciando 

a bateria de perguntas, como uma forma de sugerir ao entrevistado que as 

perguntas são de cunho pessoal e que, por esse motivo, não existe certo ou errado 

nas possíveis respostas. A ideia era que ele se sentisse livre para responder de 

acordo o que ele vivencia.  

 

Tabela 12 - Atribuição de faixa etária dos estudantes do Ensino Médio, turmas EJA Campo 
e Emeja da Escola Estadual Erika Thaynnara da Silva Leite, entrevistados para a coleta de 
dados. 

IDADES  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

18-25 16 56% 

26-30 4 14% 

31-35 5 17% 

36-40 2 7% 

41-45 1 3% 

46-50 1 3% 

TOTAL 29  

Fonte: Próprio Autor (2019) 



53  

 

 

 

Para o segundo roteiro, 29 estudantes responderam às questões, dos quais 

56% estão na faixa etária de 18 a 15 anos, compondo um grupo mais jovem. Do 

total de entrevistados, apenas 6% estão na faixa etária de 41 a 50 anos (tabela 9), o 

que é bom porque sugere que essa população, mesmo em número reduzido, está 

retornando à escola, para adquirir uma educação formal. Na escola do campo, esses 

estudantes terão a oportunidade de aprender os conteúdos básicos exigidos no 

currículo nacional e, além disso, nos eixos transversais, podem  obter informações 

teóricas sobre temas relacionados às atividades econômicas desenvolvidas nos 

Núcleos de Irrigação, já que essa é uma exigência da LDB (BRASIL,1996; 2017).  

 

Gráfico 3 – Participantes da pesquisa de acordo com o gênero dos estudantes do Ensino 
Médio, turmas EJA Campo e Emeja da Escola Estadual Erika Thaynnara da Silva Leite. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019). 
 
 

No tocante à questão de gênero no que se refere a exposição ao agrotóxico, 

ela não é relevante, uma vez que o numero de mulheres envolvidas nos tratos 

culturais predominantes, na cultura da uva por exemplo, ultrapassa o número de 

homens. No Vale do Sumbédio São Francisco, é nítida a preferência pelo trabalho 

das mulheres em atividades como raleio, pinicado, limpeza de cachos, embalamento 

etc, essas são algumas atividades inerentes a cultura da uva.  

Quanto à exposição ao agrotóxico, de acordo com a NR 31, existe dois 

grupos de exposição: aquele que é exposto diretamente, tais como: aplicadores, 
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preparador de calda, responsável pelo depósito, quem faz a tríplice lavagem das 

embalagens vazias e quem lava e descontamina os EPI`s; e o segundo grupo os 

que são expostos indiretamente,  ou seja todos os demais trabalhadores que 

executam atividades de campo, pois mesmo não lidando com agrotóxicos, as áreas 

de cultivo são pulverizadas, o que os colocam também em situação de risco. 

Legalmente, esses trabalhadores não são aptos a receberem o adicional de 

insalubridade em virtude de não estarem expostos diretamente, mas isso não anula 

a sua exposição indireta e os males que possivelmente os agroquímicos possam 

oferecer à sua saúde, vide (tabela 13). 

 

Tabela 13  – Estudantes do Ensino Médio, turmas EJA Campo e Emeja da Escola Estadual 

Erika Thaynnara da Silva Leite, acerca da exposição aos  agrotóxicos. 

PERGUNTA RESPOSTA PERCENTUAL 

Tem contato 

com agrotóxico? 

SIM 66% 

NÃO 34% 

Fonte: Próprio Autor (2019) 

Nesse contexto da exposto na (tabela 13), vale ressaltar que essa questão 

não está associada às pessoas que trabalham diretamente na agricultura, o que se 

pode sugerir que parte dos entrevistados que responderam não ter contato, de 

repente até tenha, mas acham que não tem pelo fato de não trabalharem 

diretamente com a agricultura irrigada. Em reforço a essa hipóteses, a pesquisa 

demostrou que apenas 38% mantém vinculo empregatício de carteira assinada, 

porém a grande maioria desenvolve suas atividades na informalidade, em lotes 

menores onde se recebe por diárias trabalhadas, ou por produção, o que de 

qualquer modo os coloca em contato com os agrotóxicos pois cotidianamente 

desenvolvem seu trabalho em áreas pulverizadas. 

 

Tabela 14 – Estudantes do Ensino Médio, turmas EJA Campo e Emeja da Escola Estadual 
Erika Thaynnara da Silva Leite, sobre em que situação se dá seu contato  com os 
agrotóxicos? 

Em que situação se dá o 
contato? 

FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Agricultura 20 74% 

Pecuária 0 0% 

Uso doméstico 3 11% 

Outros 6 15% 

Fonte: Próprio Autor (2019) 
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Essa tabela ratifica as afirmações dos dados expostos na (tabela 13) onde 

66%  dos alunos/trabalhadores rurais, afirmaram ter contato com agrotóxicos,  a 

divergencia entre o percentual da (tabela 14) onde há uma elevação para 74% se dá 

em função da consciência que alguns tem que ao estarem trabalhando nos tratos 

culturais o mesmo esta exposto, mais não consideram que tenham contato, creiem 

ainda que o contato so se da através das operações feitas com o produto. 

 
Tabela 15 – Estudantes do Ensino Médio, turmas EJA Campo e Emeja da Escola Estadual 
Erika Thaynnara da Silva Leite que trabalham na preparação ou manipulação de agrotóxico. 

Em que situação se dá o contato? FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Preparo do produto 3 10% 

Presença no ambiente 16 56% 

Descarte de embalagem 1 3% 

Limpeza de roupa 2 8% 

Supervisão na aplicação 1 3% 

Armazenamento dos produtos 3 10% 

Limpeza e manutenção dos 

equipamentos 

3 10% 

Outras formas 0 0% 

Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

Segundo a Norma Regulamentadora 31, qualquer trabalhador que manipule 

agrotóxicos e produtos afins em qualquer uma das etapas de armazenamento, 

transporte, preparo, aplicação, descarte, e descontaminação de equipamentos e 

vestimenta, são considerados trabalhadores em exposição direta. Dessa forma, o 

empregador rural deve proporcionar capacitação sobre prevenção de acidentes com 

agrotóxicos a todos estes trabalhadores que estão expostos diretamente e fornecer 

o equipamento de proteção individual (EPI), orientar sobre o uso corretos dos 

dispositivos de proteção e vedar o uso de roupas pessoais quando da aplicação de 

agrotóxicos (BRASIL, 2005). 

Dos entrevistados, evidenciados na (tabela 15) destaca-se que 10% trabalha  

na preparação de agrotóxicos. Essa é considerada a operação de maior risco, pois 

submete o trabalhador ao contato com o produto concentrado. Os 10% que 

responderam Armazenamento dos produtos e Limpeza e manutenção dos 
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equipamentos é um grupo que desperta preocupação à área de Segurança do 

Trabalho, uma vez que há um grande percentual que não cumprem com as normas 

de segurança, por entenderem que ao lidarem com os produtos fechados os 

mesmos não serão afetados. Esses dados são preocupantes, uma vez que, como 

afirma Bedor et al. (2009, p. 47),  “o efeito cumulativo da exposição crônica a 

agrotóxicos pode significar danos irreparáveis.” 

 
Tabela 16 – Percentual de frequência do uso dos equipamentos de segurança pelos 
estudantes do Ensino Médio, turmas EJA Campo e Emeja da Escola Estadual Erika 
Thaynnara da Silva Leite. 

Tipo de equipamentos de proteção individual 
(EPIs) 

FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Luvas 11 24% 

Botas 14 31% 

Máscaras 4 9% 

Macacão 1 2% 

Óculos 9 20% 

Nenhuma proteção 5 11% 

Outras 1 2% 

Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

De forma geral e observando os dados descritos na tabela 16, pode-se 

afirmar que os alunos/trabalhadores rurais não utilizam os Equipamentos de 

Proteção Individual como é recomendado nos manuais de Segurança da ANDEF, 

nos receituários agronômicos e nas recomendações de Segurança do Trabalho. 

Pois o ponto em comum em todos eles é que o EPI do aplicador de agrotóxico deve 

ser usado de forma correta, ou seja o EPI completo, pois nenhuma via de 

intoxicação deve ficar desprotegida, se assim o for, o trabalhador não obterá a 

devida proteção contra o risco de intoxicação.  

Embora o Vale do Submédio São Francisco seja uma região que se destaca 

na agricultura irrigada, percebe-se que uma parcela considerável de trabalhadores 

rurais não compreendem  a necessidade do uso do EPI, mesmo dentre os que 

frequentam a escola, uma vez que  a escola não aborda a temática com ênfase. 

Como afirma Bedor et al. (2009), a baixa escolaridade desses trabalhadores 

é uma vulnerabilidade maior para as situações de risco, uma vez que a dificuldade 
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de leitura da rotulagem dos agrotóxicos constitui uma barreira à comunicação e 

implica riscos para a saúde e para o ambiente. 

 
Tabela 17 – Estudantes do Ensino Médio, turmas EJA Campo e Emeja da Escola Estadual 
Erika Thaynnara da Silva Leite que trabalham diretamente com agrotóxico e já sofreram 
algum tipo de intoxicação. 

PERGUNTA RESPOSTA PERCENTUAL 

Já sofreu algum 

tipo de 

intoxicação por 

agrotóxico?  

SIM 8% 

NÃO 92% 

Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

Dos alunos trabalhadores entrevistados, (tabela 17), 92% disseram nunca ter 

tido algum tipo de intoxicação por agrotóxicos, porém quando questionados se 

faziam o exame de Colinesterase, apenas 6 responderam que sim,  esse exame é 

realizado nos trabalhadores que se expõem diretamente aos agrotóxicos, ele mede 

o rebaixamento da ezima de colinesterase no sangue, indicam assim que há uma 

intoxicação no organismo do trabalhador.  8%  afirmaram já ter sofrido  intoxicação, 

o que ocorreu no ano de 2009, mas que não ocorreu no ambiente de trabalho.  

Vale ressaltar que a legislação só obriga a realização de exames para 

detectar índices de intoxicação por parte dos empregadores,  para os trabalhadores 

que estão expostos diretamente. Os trabalhadores que se expõem de forma indireta 

não são contemplados, portanto caso não seja acometido por fortes sintomas ao se 

intoxicar, eles  podem sofrer intoxicações e nem ao menos detectar, ou sentir os 

sintomas,  mas não associá-los a exposição dos agrotóxicos. Se faz necessário 

despertar cada dia mais a consciência do trabalhador rural em função dos riscos do 

agrotóxico no organismo humano  e no meio ambiente, apesar dos estudos 

demostrarem que desde muitos anos, esse tema vem sendo discutido 

incansavelmente pelos pesquisadores, ainda é alarmante a falta de conscientização 

dos riscos que esses produtos trazem a saúde humana e ao meio ambiente.  

Conforme Soares (2010) enfatiza,  

 

O despertar para o reconhecimento dos efeitos nocivos dos produtos 
agrotóxicos se deu a partir de 1962, com a obra “Primavera Silenciosa”, de 
Rachel Carson, que trouxe à tona os efeitos adversos da utilização dos 
pesticidas e inseticidas químicos sintéticos, particularmente sobre o uso do 
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DDT o qual penetrava na cadeia alimentar e acumulava-se nos tecidos 
gordurosos dos animais, inclusive do homem, aumentando o risco de 
causar câncer e danos genéticos (SOARES, 2010), 

 

 Ainda com relação a intoxicação por agrotóxicos, quando foi perguntado se 

os mesmos tinham conhecimento de casos de intoxicação na família ou com algum 

vizinho, esses dados se invertem  em relação aos descritos na (tabela 14), onde 4% 

afirmam trabalhar na agricultura, ou seja com exposto a alum tipo de exposição, 

direta ou indiretamente, vejamos o que  demonstra o (gráfico 4). 

 
Gráfico 4 – Estudantes do Ensino Médio, turmas EJA Campo e Emeja da Escola 

Estadual Erika Thaynnara da Silva Leite. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

O Roteiro 3 tambem foi aplicado aos  vinte e nove estudantes inseridos na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no Ensino Médio de Jovens e 

Adultos (EMEJA) da escola Estadual Erika Thaynnara da Silva Leite, tendo como 

principal objetivo analisar o nivel de percepção dos alunos sobre os riscos e efeitos 

do uso de agrotóxico na saúde da sua família e para o meio ambiente. Quanto às 

idades, há uma variação na faixa etária desses estudantes, como foi evidenciado 

anteriormente  na tabela 9. 
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Tabela 18 – Estudantes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
Campo da Escola Estadual Erika Thaynnara da Silva Leite, entrevistados para a 
coleta de dados que desenvolvem trabalhos agrícolas junto com sua família. 
 

PERGUNTA RESPOSTA PERCENTUAL 

Em sua família alguém 

desenvolve alguma atividade na 

agricultura?  

SIM 86% 

NÃO 14% 

Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

Este dado demonstra o grau de envolvimento do educando e de sua família 

na agricultura local, na maioria dos casos ou os entrevistados trabalham em 

fazendas de uva, manga de carteira assinada, ou trabalham na informalidade,  ou 

desenvolvem atividades na agricultura familiar. 

 

Tabela 19 – Utilização de EPI pelas famílias de estudantes do Ensino Médio, turmas EJA 

Campo e Emeja da Escola Estadual Erika Thaynnara da Silva Leite, sobre o uso de EPI no 

local de trabalho. 

PERGUNTA RESPOSTA PERCENTUAL 

No local de trabalho você/família 

faz uso de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI)?  

SIM 38% 

NÃO 31% 

ÀS VEZES 31% 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

A utilização de agrotóxicos em alta quantidade tem contribuído para danos à 

saúde da população, principalmente, àquela que está ligada diretamente com a 

produção agrícola. Dessa forma, o uso dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) pode reduzir esses danos. É preocupante o que se pode avaliar com vistas 

nos dados  da (tabela 16), com relação ao uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI),  no ambiente de trabalho,  pois essa pergunta se encontra co -

relacionada a utilização de EPI durante  a manipulação de agrotóxico. Os dados 

mostram  que apenas 38% dos alunos/trabalhadores entrevistados afirmaram que 

fazem  uso  do EPI no ambiente de trabalho, 31% não usa EPI e os outros 31% 

restantes afirmaram que usam as vezes. Ou seja 62% desses trabalhadores 

executam a atividade sem a mínima proteção adequada aos riscos, demonstrando 

que possuem uma consciência superficial, como ratifica a (tabela 20) evidenciando  
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que o conhecimento sobre os riscos que a manipulação e aplicação de agroquímicos 

gera para sua saúde não são suficientes para todos terem cuidado e usarem o EPI 

corretamente. 

 

Tabela 20 – Percepção dos Estudantes do EJA Campo e Emeja da Escola Estadual Erika 
Thaynnara da Silva Leite, entrevistados para a coleta de dados, sobre a importância do  uso 
dos EPI. 

PERGUNTA DO QUESTIONÁRIO FREQUÊNCIA PERCENTU

AL 

O uso do EPI  não é importante, mas uso porque 

sou obrigado 

7 24% 

O uso de EPI é necessário para proteção do 

trabalhador, evitando a contaminação na aplicação 

de agrotóxicos. 

17 59% 

O uso de EPI é necessário, pois evita que queime a 

pele com o Sol. 

5 17% 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

Bedor et al. (2009), ressalta em sua pesquisa que “os produtores que 

responderam não utilizar EPI estão entre os pequenos produtores e trabalhadores 

de pequenas e médias empresas”. Este fato, talvez, seja reflexo das exigências 

impostas às grandes empresas para a obtenção de títulos de certificação. Uma 

dessas exigências para se exportar frutas, é, justamente, o uso completo dos 

equipamentos de proteção individual, a fim de garantir a saúde e segurança do 

trabalhador. 

 

Tabela 21 – Estudantes do EJA Campo e Emeja da Escola Estadual Erika Thaynnara da 
Silva Leite, sobre a lavagem do EPI. 

PERGUNTA RESPOSTA PERCENTUAL 

Onde você/família lava o 

equipamento de proteção 

individual (EPI)?  

EM CASA 45% 

NA EMPRESA 55% 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Analisando sob o aspecto do fragmento de texto da NR 31, a respeito dos 

procedimentos a serem tomados com relação à lavagem da vestimenta, pode-se 

inferir que  45% dos alunos/trabalhadores entrevistados vide (tabela 21) nao 

atendem às prescricões da Norma Regulamentadora do Ministerio do Trabalho e 
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Emprego. Levar o EPI  pra ser lavado em casa é expor toda a família ao risco  de 

contaminação, o que se configura como uma das formas de intoxicação para 

aqueles que não têm contato direto com os agrotóxicos. 

  

Tabela 22 – Como você acha que os agrotóxicos podem penetrar no organismo humano? 

Pergunta feita a estudantes da modalidade  EJA Campo e Emeja da Escola Estadual 
Erika Thaynnara da Silva Leite, entrevistados para a coleta de dados. 

PERGUNTA DO QUESTIONÁRIO FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Pela pele, boca, nariz e olhos. 23 66% 

Por contato, quando uma pessoa contaminada 

passa para a outra. 

4 28% 

Somente pelas mãos. 2 7% 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Diante disso, a educação do trabalhador rural tem se mostrado falha na 

contextualização dos assuntos relacionados ao tema agrotóxico de tal forma que 

28% dos trabalhadores entrevistados ainda acreditam que a contaminação por 

agrotóxico pode ocorrer por contato (quando uma pessoa contaminada passa para a 

outra pessoa), tabela 22. Somente se o agrotóxico tiver contato com as mãos foi a 

resposta de 7%. Do total de  entrevistados, 66 % afirmaram que a contaminação 

pode ocorrer através da pele, boca, nariz e olhos, demostrando um conhecimento 

técnico mais assertivo. 

 
Tabela 23 – O que uso inadequado de agrotóxico pode causar? Questionamento feito a 

estudantes do EJA Campo e Emeja da Escola Estadual Erika Thaynnara da Silva 
Leite, entrevistados para a coleta de dados. 

PERGUNTA DO QUESTIONÁRIO FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

A contaminação do solo, da água e dos seres 

vivos, podendo causar a morte. 

17 63% 

Somente a contaminação da água. 4 14% 

Somente contaminação do solo. 8 28% 

Fonte: Própria Autora (2019). 

 

Com relação a questão exposta na tabela 23,  “o que uso inadequado de 

agrotóxico pode causar?  ” Mais de 63% das turmas disseram que causa  a 

contaminação do solo, da água e dos seres vivos, podendo causar a morte. Vale 

salientar que todas as alternativas apresentadas de contaminação do meio ambiente 
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podem ocorrer, porém, mesmo tendo a opção de marcar todas as questões ou ao 

menos uma que englobassem todos os riscos, 28% dos entrevistados optaram por 

afirmar que o uso inadequado do agrotóxico contaminaria somente o solo, e 14% 

acham que so a água seria contaminada diante do maus uso dos produtos químicos. 

Podemos citar o caso da mortandade das abelhas,  como exemplo de ser vivo  

que sofre com  a relação da agressão ambiental  por meio do agrotóxico. As abelhas 

tem uma relação direta com a agricultura, em virtude disso estão sendo dizimadas, 

porém como se sabe,  “as abelhas são polinizadores da maior parte dos 

ecossistemas do planeta. São elas as responsáveis por promover a reprodução de 

várias espécies de plantas. Só no Brasil, 60% das 141 espécies de plantas 

cultivadas para a alimentação humana e a produção animal dependem em alguma 

medida da polinização das abelhas. Em escala mundial, esse percentual sobe para 

75%”, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO). Portanto a  morte de abelhas afeta  a cadeia alimentar. Segundo 

a pesquisadora da Embrapa e doutora em Ecologia de Insetos Carmem Pires, se as 

abelhas desaparecerem, isso seria um caos planetário, a mesma  explica 

que deixaríamos de consumir várias frutas ou elas ficariam muito caras, já que o 

trabalho de polinização feito pelas abelhas teria de ser feito manualmente por seres 

humanos. 

 

Tabela 24 – Os agrotóxicos devem ser guardados em qual local? Questionamento 

feito a estudantes do EJA Campo e Emeja da Escola Estadual Erika Thaynnara da 

Silva Leite. 

PERGUNTA DO QUESTIONÁRIO FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Em um lugar isolado, identificado, cercado e que 
só entre pessoas autorizadas. 

17 59% 

Dentro de casa 7 24% 

No depósito de ração e sementes 1 3% 

Na garagem dos veículos 4 14% 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

Os alunos entrevistado sobre o tema relacionado na tabela 24,  

demonstraram bom senso quanto a este aspecto. 59% deles disseram que os 

agrotóxicos devem ser guardados em um lugar isolado, identificado, cercado, 

acessado apenas por pessoas autorizadas. Porem, ainda é  alto o percentual de 

alunos que desconhecem a forma correta de armagenamento dos produtos 
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fitossanitários. Do total, 24% disseram guardar dentro de casa e 14% na garagem de 

veículos, o que representa perigo de contaminação do ambiente doméstico inteiro.   

               Este é um aspecto extremamente importante em relação à analise dos 

riscos e danos à saúde da população exposta e ao meio ambiente, uma vez que 

para evitar acidentes e contaminações os cuidados com esses produtos devem ser 

observados em todas as etapas.  

 

Gráico 5 – Você acredita que é possível haver intoxicação, problemas de saúde em razão 
do mau uso dos agrotóxicos? 

SIM
79%

NÃO
21%

 
Fonte: Própria Autora (2019). 

 

               Esses dados vêm ratificar os dados expostos na tabela 24, onde 24% 

afirmaram guardar o agrotóxico dentro de sua residência, isso se dá em virtude dos 

mesmos não acharem possível haver problemas de saúde, em determinadas etapas 

do manuseio desses produtos. Alguns acreditam que o risco maior é somente 

durante  a aplicação dos agrotóxicos e que apenas os produtos mais fortes, 

(classificação toxicolóxica vermelha) é que trazem danos, alguns fazem piadas 

relacionadas ao risco dos produtos como: “ Fulano bebeu giberelina e só cresceu 

o cabelo”  referindo-se a um produto de classificação toxicológica V, de cor verde, 

considerado pouco tóxico. 
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Tabela 25 – Estudantes do EJA Campo e Emeja da Escola Estadual Erika Thaynnara 
da Silva Leite, sobre a produção de alimentos sem uso de agroquímicos. 

PERGUNTA RESPOSTA PERCENTUAL 

Você acredita que é possível 

produzir alimentos de qualidade 

sem usar agrotóxicos?  

SIM 52% 

NÃO 48% 

Fonte: Própria Autora (2019). 

 

O desenvolvimento do Vale do Sub Médio do São Francisco está associado 

ao aumento da produtividade agrícola  praticada pelo agronegócio, onde o plantio 

tem como base às monoculturas que são associadas  ao uso intensivo de 

agrotóxicos. Os dados evidenciados na tabela 25, demostram como a cultura do 

agronegócio em relacionar a produtividade agrícola ao uso de agrotóxico esta 

intimamente inserida no cotidiano dos trabalhadores rurais da região, isso fica 

evidente quando 48% dos alunos entrevistados responderam “não” acreditar ser 

possivel produzir alimentos de qualidade sem o uso de agrotóxicos, como exemplo 

de qualidade foi citado que seria:  “ produzir muito”, sem agrotóxico as pragas 

acabam com a lavoura, “o fruto deve ser grande e bonito”. Dos 52%  que 

responderam  ser possível produzir alimentos sem agrotóxicos, não souberam  

explicar  como era possível fazer uma agricultura agroecológica. “A escola, como 

agente transformador, deve inferir em tal realidade do aluno trabalhador,  a fim de  

ressaltar que, para um futuro menos agressivo e  para a redução de danos no 

campo, é necessário  o incentivo à produção mais limpa, como a produção orgânica, 

o manejo integrado e a utilização de agentes de controle biológico” (RIBAS; 

MATSUMURA, 2009). 

A escola diante desse panorama não tem se adequado a fim de 

contextualizar os conhecimentos dos alunos com tal realidade. A pesquisa revelou 

que 48% dos entrevistados acreditam que sem a utilização dos agrotóxicos não há 

produtividade,  “deve-se haver uma interseção entre o mundo do trabalho e o mundo 

da educação, para o qual devem confluir diversas abordagens e contribuições, entre 

elas a dos sujeitos trabalhadores. Enfim, a escola vinculada à realidade dos sujeitos”  

(LIMA, 2011).  

È dever da sociedade  e consequentemente da escola como espaço de 

construção e dissiminação do conhecimento criar estratégias que visem proteger o 

meio ambiente e a saúde das pessoas. Devemos  trabalhar “no intuito de minimizar 
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os impactos danosos ao ambiente, reduzir o uso de agrotóxicos, aumentar a 

eficiência no uso de recursos naturais como água e solo, e garantir atitude 

responsável quanto à saúde e à segurança do trabalhador”(OLIVEIRA FILHO, 

2008). 

Vilas Boas e Bedor (2013), em trabalho de extensão com escolas inseridas 

em meio rural, verificaram deficiência de informação dos trabalhadores que usam 

agrotóxico em suas lavouras ou trabalham em grandes áreas irrigadas, sob 

agricultura convencional (monocultura). Com o objetivo de ofertar oficinas em 

escolas de núcleos irrigados, antes das atividades, questionários foram aplicados 

como forma de ter dados que possibilitassem aos pesquisadores o entendimento 

sobre o grau de conhecimento da população sobre os cuidados com todo o processo 

de aquisição, uso e descarte de materiais relacionados a agrotóxicos. Os resultados 

após a aplicação das oficinas mostram que conhecimento é um critério necessário 

para a dinâmica de manejo das culturas com vistas a saúde da população envolvida.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A escola é a instituição responsável pela educação de todos os cidadãos, e 

essa educação é refletida no comportamento cotidiano da sociedade. Dentro dessa 

perspectiva, a discussão da temática ambiental é relevante, uma vez que as ações 

do homem sobre os recursos naturais podem causar danos irreversíveis e, em 

muitos casos, essas ações acontecem por falta de conhecimento sobre os danos, ou 

ainda pela falta de informação quanto às práticas sustentáveis mais adequadas.  

A conscientização das pessoas é imprescindível no sentindo de adoção de 

formas sustentáveis de interação sociedade-natureza, buscando soluções para os 

problemas ambientais. Discutir sobre esse tema (Agrotóxico) se torna algo 

necessário para que se possa garantir uma melhor qualidade de vida das futuras 

gerações, sendo a escola protagonista dessa ação, intervindo  por meio da 

integração de conhecimentos produzidos. 

O produto final desta pesquisa é um  Manual/e-book elaborado após análise 

dos dados obtidos e com foco nas necessidades de informações do grupo 

pesquisado. O  objetivo é oferecer subsídio sobre a temática agrotóxicos,  sendo  

destinado a professores e estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

inseridos em contextos de produção agrícola, e ou estudantes das escolas rurais 

que trabalham na agricultura e que estão diretamente associados à temática em 

questão. O manual poderá ser utilizado como recurso didático-pedagógico através 

da EA  de forma interdisciplinar, trazendo reflexões sobre a problemática dos riscos 

do uso do agrotóxico, para a saúde humana e o meio ambiente, tornando o ensino 

mais significativo para os educandos,  pois estarão discutindo os  problemas do seu 

cotidiano, ajudando-os a conhecerem práticas mais assertivas  no manejo de 

agroquímicos,  que possam minimizar  os riscos de intoxicações presentes nas 

atividades diárias dos alunos da zona rural. 

Quando se trata de EA no âmbito escolar, o principal intuito é o de contribuir 

para a formação de cidadãos mais conscientes, com uma postura ativa no processo 

ensino-aprendizagem, assumindo um papel importante e atuando no diagnóstico de 

problemas ambientais e na busca de soluções, sendo preparados para atuarem 

como agentes transformadores, exercitando o desenvolvimento de competências e 

habilidades, formação de atitudes e valores, que motivarão o exercício consciente da 

cidadania. Trabalhar a educação ambiental e contextualizá-la a partir da realidade 
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da comunidade possibilita a formação de valores que estimulam  uma convivência 

harmoniosa com o ambiente.  

Dessa forma, a escola estará dando suporte para que os educandos se 

tornem aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo 

comprometido com a vida, com o bem estar de cada um e da sociedade, local e 

global, mas para isso é necessário que, mais que informações e conceitos, que a 

escola  se proponha a  trabalhar com atitudes, formação de valores,  aprendizagem 

de habilidades e procedimentos,  esse é um grande desafio para a educação e para 

que  a Educação Ambiental seja realmente relevante dentro do currículo educacional 

ela  deve ser abordada de forma sistemática e transversal, assegurando a presença 

da dimensão ambiental de forma inter e transdisciplinar, para que comportamentos 

“ambientalmente corretos”  sejam aprendidos na prática do dia a dia na escola.  

  
É importante que o professor trabalhe com o objetivo de desenvolver nos 

alunos uma postura critica diante da realidade. Para tanto, o professor precisa 

dominar o assunto  e desenvolver procedimentos elementares de pesquisa, para 

que possa atuar de forma mais significativa em sala de aula. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA APLICADA AO DIRETOR  AS COORDENADORAS 
PEDAGÓGICAS E AOS PROFESSORES 

 
Pesquisadora: Antonia Irismar de Souza 
Identificação do entrevistado: 
Professor: _____________________________________________   Idade: _____ 
anos 
Disciplina: ____________________________________________  Data: __/ ___/ 
2019 
 
1. Você tem conhecimento sobre a  Lei nº 9.795/99, a qual dispõe sobre a Educação 
Ambiental? 
__________________________________________________________________________ 
 
2. O uso inadequado do agrotóxico pode causar: 

(    ) somente a contaminação do solo; 

(    ) somente a contaminação da água; 

(    ) a contaminação do solo, da água e dos seres vivos, podendo causar a morte; 

 
3. Como você acha que os agrotóxicos podem penetrar no organismo humano? 

(    ) Somente pelas mãos. 

(    ) Por contato, quando uma pessoa contaminada passa para outra pessoa. 

(    ) Pela pele, boca, nariz e olhos. 

 
4. Você acredita que é possível haver intoxicações, problemas de saúde em razão do 

mau uso dos agrotóxicos? Explique._______________________________________ 

 
5. Você saberia detectar quais são os sintomas mais frequentes de intoxicação por 

agrotóxicos? Descreva_________________________________________________ 

 
6. Você saberia orientar seu aluno, sobre o que fazer se ele sentir algum sintoma de 

intoxicação?_________________________________________________________ 

 
 7. Você tem noção dos riscos que o agrotóxico pode trazer para as gestantes? 

___________________________________________________________________ 

 
8.Você acredita que uma pessoa mesmo nunca tendo trabalhado na área rural pode 

estar intoxicada por agrotóxicos?_________________________________________ 

 
9. Que concepção você tem sobre a contaminação do meio ambiente pelos 

agrotóxicos?_________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA APLICADA AOS ALUNOS PARA LEVANTAMENTO 

ESTATÍSTICO DO ÍNDICE DE INTOXICAÇÃO 

 
Histórico Pessoal 

 
Nome:_______________________________________________ 
Idade:__________Anos 
Escola:_____________________________________________ Série: _________ 
Data: __/___/2019             Sexo: ( ) Masculino (  ) Feminino 
Estado civil: ( ) Casado  (  ) Solteiro  (  ) Separado  (  ) Divorciado (  ) Viúvo (  ) 
Outros   
 

Histórico ocupacional  
 

1 – Trabalha com carteira assinada?  
( ) Sim      ( ) Não 
 
2 - Tem contato com agrotóxico? 

(  ) Sim (  ) Não. 

 
3 - Em que situação em que se dá o contato: 

(  )Agricultura    (  )Pecuária    (  )Uso doméstico  

(  )Outros  setores: ________________________________________________                                                                                                                                   

 
4 - Marque com um (X) as formas de contato que você tem com agrotóxicos: 

(  ) Preparo do produto    (  ) Presença no ambiente  (  ) Descarte da Embalagem 

(  ) Limpeza da roupa  (  ) Supervisão na aplicação (  )Armazenamento dos produtos        

 (  ) Limpeza/ manutenção do equipamento   

 (  ) Outras formas:  _________________ 

 
5 - Que tipo de equipamentos de proteção individual (EPI’s):  você usa? 

(  ) Luvas   (  ) Botas   ( ) Máscara    (  ) Macacão    (  ) Óculos    (  ) Nenhuma 

proteção    

(   ) Outras:  ______________________ 

 
6 - Já sofreu algum tipo de Intoxicação  por agrotóxicos?  

(  ) Não  

(  ) Sim.  Quais  sintomas  apresentou? 

Gastrointestinais:   ( ) Sim ( ) Não  

Alteração de pele:  (  ) Sim (   ) Não 
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Alteração cardiovascular:  (  ) Sim ( ) Não 

Alteração respiratórias:  (  ) Sim   (  ) Não 

 

7- Quantas vezes já se intoxicou?   

_________________________________________ 

 

8- Quando foi a 

intoxicação?___________________________________________________ 

 

9- Onde ocorreu a intoxicação /contaminação,  foi decorrente do trabalho/ 

ocupação,  ou outro local?___________________________________________ 

 

10-  por quê ou como se deu a intoxicação, em que  circunstância? 

___________________________________________________________________ 

 

11- Você tem conhecimento se algum familiar seu, ou vizinho já se intoxicou 

com agrotóxico? Sabe dizer como foi? 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA APLICADA AOS ALUNOS SOBRE OS RISCOS E 

EFEITO DO USO DE AGROTÓXICO 

 
 
Pesquisa realizada com o objetivo de analisar o nivel de percepção dos alunos sobre 
os riscos e efeito do uso de agrotóxico na saúde da sua  família e para o meio 
ambiente. 
Identificação do entrevistado: 
Nome: _____________________________________________   Idade: _____ anos 
Escola: ______________________________  Série: _______    Data: __/ ___/ 2019 

 
LEIA E RESPONDA AS QUESTÕES BAIXO 

 
1 - Em sua família alguem desenvolve alguma atividade na agricultura? 

 

Sim (   )    Não (   ). 

Quem?_________________________________________________________ 

 
2 - Essa  atividade envolve alguma das etapas do preparo/aplicação ou 

lavagem de embalagens vazias  de agrotóxicos? Na 

preparação/aplicação/lavagem  dos agrotóxicos, como você ou sua família 

faz?  

Descreva.___________________________________________________________ 

 
3. No  local de trabalho você/família  faz uso de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)? 

 
(    ) Sim         (    ) Não          (    ) Às vezes 
 
4. Em relação ao uso de  Equipamento de Proteção Individual (EPI), por você ou 

outros de sua família,  considera-se  que: 

(    ) o uso de EPI não é necessário, mas uso porque sou obrigado. 
(  ) o uso de EPI é necessário para proteção do trabalhador, evitando a 
contaminação na aplicação dos agrotóxicos. 
(    ) o uso de EPI é necessário, pois evita que queime a pele com o sol. 
 
5. Onde você/família  lava o equipamento de proteção individual (EPI ) ? 

(    )Na empresa. 
(    ) Em casa 
 
6. Como você acha que os agrotóxicos podem penetrar no organismo 

humano? 

(    ) Somente pelas mãos. 
(    ) Por contato, quando uma pessoa contaminada passa para outra pessoa. 
(    ) Pela pele, boca, nariz e olhos. 
 
7. O uso inadequado do agrotóxico pode causar: 
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(    ) somente a contaminação do solo; 
(    ) somente a contaminação da água; 
(    ) a contaminação do solo, da água e dos seres vivos, podendo causar a morte; 
 
8. Os agrotóxicos devem ser guardados em qual local? 

(    ) Em um lugar isolado, identificado, cercado e que só entre pessoas autorizadas. 
(    ) Dentro de casa. 
(    ) No depósito de ração e sementes. 
(    ) Na garagem dos veículos. 
 
9. Você acredita que é possível haver intoxicações, problemas de saúde em 

razão do mau uso dos agrotóxicos? Explique. 

 

 

10. Você acredita que é possível produzir alimentos de qualidade sem usar 

agrotóxicos? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A – PARECER SUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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