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RESUMO  

A evolução do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira se inicia a partir da década de 1960 

com a “Revolução Verde”, o que foi intensificado com a modernização da agricultura para 

garantir o aumento da produção e da produtividade. Neste sentido, o estudo se propôs a analisar 

a evolução do uso de agrotóxicos nas lavouras temporárias do Sudoeste de Goiás, bem como 

os seus impactos na saúde humana, com ênfase entre 2010-2019, tendo como recorte espacial 

três municípios: Rio Verde, Jataí e Montividiu.  Os procedimentos metodológicos basearam-se 

em revisões bibliográficas acerca do tema, sistematização de dados teóricos discutidos por 

diferentes autores, pesquisa de campo e documental. A tese está estruturada em quatro 

capítulos, além da introdução e considerações finais. No primeiro capítulo, apresenta-se a 

caracterização da área de estudo da pesquisa. Em seguida, no segundo capítulo, o objetivo é 

demonstrar o histórico do uso dos agrotóxicos na agricultura, a classificação, política de 

incentivos e regulação no Brasil e em Goiás. O terceiro capítulo demonstra a evolução do uso 

de agrotóxicos no Brasil, comparando-a com outros países e faz-se a análise da evolução do 

uso nas lavouras de soja, milho e cana-de-açúcar na área de estudo com ênfase entre 2010 e 

2019. Por fim, o capítulo quatro tem como objetivo avaliar os impactos da exposição a 

agrotóxicos em trabalhadores rurais. Os resultados da pesquisa demonstraram que o Brasil está 

entre os maiores consumidores de agrotóxicos no mundo, devido a alguns fatores, entre eles as 

extensas áreas de plantio com prevalência de monoculturas e cultivos transgênicos. A evolução 

do uso de agrotóxicos pelos estabelecimentos agropecuários do Sudoeste de Goiás é crescente, 

seguindo a tendência nacional, com forte concentração nos municípios pesquisados. Há 

predomínio da área plantada de soja, milho e cana-de-açúcar, correspondendo a 96,91% de todo 

o volume de agrotóxicos utilizado, sendo a soja a cultura que mais consumiu, cerca de 71%. O 

uso intensivo na área de estudo está atrelado principalmente à expansão do plantio da soja 

transgênica, que ampliou o consumo de glifosato, bem como a expansão da área de cultivo, 

com predominância de monocultura. Os efeitos destas substâncias na saúde humana dependem 

não só da quantidade de produto absorvido pelo organismo, mas também do produto que foi 

utilizado e do tempo de exposição. Foram selecionados 53 trabalhadores rurais, aleatoriamente, 

com histórico de exposição ocupacional a agrotóxicos para avaliar os possíveis danos à saúde 

e detectar lesão no DNA por meio da utilização do ensaio cometa. A população-alvo foi 

composta de 28 indivíduos com histórico de exposição a pesticidas e 25 expostos indiretamente. 

A média do tempo de exposição a agrotóxicos era de aproximadamente 10 anos. O diagnóstico 

não indicou diferença significativa em dano ao DNA entre as populações. Embora não tenha 

sido comprovado dano nos dois grupos avaliados, essa população é suscetível a intoxicações 

agudas, crônicas e lesões no DNA ao longo do tempo. Conclui-se que é necessário repensar o 

modelo adotado pela agricultura brasileira que hoje é dependente de agrotóxicos e fertilizantes 
químicos, em função do potencial à contaminação ambiental e da vulnerabilidade a que a 

população e trabalhadores rurais estão expostos. 
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ABSTRACT 

 

The evolution of the use of pesticides in Brazilian agriculture began in the 1960s with the 

“Green Revolution”, which was intensified with the modernization of agriculture to ensure 

increased production and productivity. Thus, the study proposed to analyze the evolution of the 

use of pesticides in temporary crops in the Southwest of Goiás, as well as its impacts on human 

health, with emphasis between 2010-2019, having three municipalities as a spatial cutout: Rio 

Verde, Jataí and Montividiu. The methodological procedures were based on literature reviews 

on the subject, systematization of theoretical data discussed by different authors, field and 

documentary research. The thesis is divided into four chapters, in addition to the introduction 

and conclusion. In the first chapter, the characterization of the study area of this research is 

presented. Then, in the second chapter, the objective is to demonstrate the history of the use of 

pesticides in agriculture, the classification, incentive policy and regulation in Brazil and Goiás. 

The third chapter demonstrates the evolution of the use of pesticides in Brazil, comparing it 

with other countries and an analysis is made of the evolution of their use in soy, corn and 

sugarcane crops in the study area, with emphasis between 2010 and 2019. Finally, chapter four 

aims to assess the impacts of exposure to pesticides in rural workers. The survey results showed 

that Brazil is among the largest consumers of pesticides in the world, due to some factors, 

including the extensive planting areas with a prevalence of monocultures and transgenic crops. 

The evolution of the use of pesticides by agricultural establishments in the Southwest of Goiás 

is growing, following the national trend, with a strong concentration in the municipalities 

surveyed. There is a predominance of the planted area of soy, corn and sugar cane, 

corresponding to 96.91% of the entire volume of pesticides used, and soy was the crop in which 

pesticides were more used, around 71%. The intensive use in the study area is mainly linked to 

the expansion of the planting of transgenic soy, which increased the consumption of glyphosate, 

as well as the expansion of the cultivation area, with a predominance of monocultures. The 

effects of these substances on human health depend not only on the amount of product absorbed 

by the body, but also on the product that was used and the exposure time. 53 rural workers with 

a history of occupational exposure to pesticides were randomly selected to assess possible 

damage to health and to detect DNA damage using the comet assay. The target population 

consisted of 28 individuals with a history of exposure to pesticides and 25 indirectly exposed. 

The average time of exposure to pesticides was approximately 10 years. Diagnosis did not 

indicate a significant difference in DNA damage between populations. Although damage was 

not proven in the two groups evaluated, this population is susceptible to acute and chronic 

poisoning and DNA damage over time. It is concluded that it is necessary to rethink the model 

adopted by Brazilian agriculture, which today is dependent on pesticides and chemical 

fertilizers, due to the potential for environmental contamination and the vulnerability to which 

the population and rural workers are exposed. 

  

Keywords: Pesticides; Rural Workers; Occupational Exposure; Health; Crops. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O objetivo dessa seção é apresentar minha trajetória acadêmica durante o processo de 

doutoramento, que teve início no ano de 2016, com enfoque nas atividades desenvolvidas desde 

então.  

Iniciei meus estudos na Universidade Federal de Goiás (UFG) em 2012, quando 

ingressei no Programa de Pós-Graduação em Agronegócio, pelo qual concluí o curso de 

mestrado, sob a orientação do Prof. Dr. Luiz Manoel de Moraes Camargo Almeida, em junho 

de 2014. Os inúmeros conhecimentos adquiridos durante a jornada do mestrado despertaram 

em mim o interesse para a realização do doutorado. 

Participei do Processo Seletivo 2016 do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais (PPG – CIAMB) e tive êxito na aprovação, iniciando as atividades acadêmicas em 

2016. Concorri a uma vaga com a Profa. Dra. Francis Lee Ribeiro, pertencente à área de atuação 

Economia Ambiental/Valoração Ambiental. O programa possui área de concentração em 

Estrutura e Dinâmica Ambiental com duas linhas de pesquisa, sendo que o meu estudo está 

inserido na linha de pesquisa Conservação, desenvolvimento e sociedade. 

O projeto submetido por ocasião do processo seletivo não sofreu mudanças 

significativas em relação à temática, objeto de estudo, problemática e sujeitos da pesquisa após 

o ingresso no programa, no entanto, seu desenvolvimento foi ganhando forma a partir das 

orientações periódicas da Profa. Francis e das contribuições de cada disciplina cursada. 

Também foi fundamental para a construção do projeto a minha participação em seminários 

nacionais e internacionais. 

 No ano de 2016, foram cursadas as disciplinas: Fundamentos Filosóficos e 

Epistemológicos da Multidisciplinaridade, Introdução às Ciências Ambientais e Tópicos em 

Ciências Ambientais II. No segundo semestre deste mesmo ano, iniciou-se, na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA), a disciplina de Sociologia Econômica 

com o Prof. John Wilkinson, que proporcionou contribuições de caráter sociológico ao estudo. 

Todas as disciplinas cursadas em 2016 receberam o conceito “A”. 

Ainda no ano de 2016, estive presente no Seminário CPDA 40 Anos (1976-2016) 

Diálogos Multidisciplinares sobre o Rural Contemporâneo: questão agrária, políticas públicas 

e identidades latino-americanas na UFRRJ. Além de participar de toda a programação do 

evento, também fiz apresentação oral no Grupo de trabalho (GT) Natureza, Ciências e Saberes, 

do trabalho intitulado: IMPACTOS DO USO DE AGROTÓXICOS EM ÁREAS RURAIS.  



O GT foi coordenado pelo Prof. Dr. Andrey Cordeiro que, após cada apresentação, fez 

uma análise e deu oportunidade para discussões, propiciando conhecimento científico e 

aprimoramento na pesquisa. 

No ano de 2017, foram cursadas as disciplinas de Mutagênese Ambiental, Economia 

Ambiental e Oficina e Análise Ambiental. Neste ano, foi possível integralizar as disciplinas, 

totalizando 26 créditos dos 24 exigidos. Todas as disciplinas cursadas neste período também 

receberam o conceito “A”. A disciplina de Oficina tem como requisito/exigência a produção de 

um artigo com outro orientador. Ficou acordado entre a orientadora e o professor da disciplina 

que o artigo estaria sob a orientação da Profa. Dra. Daniela de Melo e Silva (Laboratório de 

Mutagênese da UFG – LabMut).   

Para atender ao objetivo do artigo da disciplina, foi realizada pesquisa de campo com 

trabalhadores rurais expostos ocupacionalmente ao uso de agrotóxicos. A equipe do LabMut, 

sob a coordenação da Profa. Daniela, acompanhou todo o trabalho de campo que consistiu em 

aplicação de questionário para avaliar o estilo de vida e manuseio de agrotóxicos e coletadas 

amostras biológicas para avaliar possíveis danos ao DNA.  

Houve, também em 2017, a participação no XX CONGRESSO BRASILEIRO DE 

TOXICOLOGIA realizado na UFG e na XVI Jornada Científica de Toxicologia, realizada na 

Universidade Estadual de São Paulo – UNESP. Estes dois eventos apresentaram uma visão 

geral dos diversos estudos científicos que estavam sendo realizados sobre o consumo global e 

dos impactos causados pelo uso excessivo de agrotóxicos. Na ocasião, tivemos oportunidade 

de estar em contato com dois toxicologistas ligados à indústria agroquímica.  

Participei do I Seminário Internacional e III Seminário Nacional – Agrotóxicos, 

Impactos Socioambientais e Direitos Humanos na Cidade de Goiás, promovidos pelo Gwatá 

(Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo) da Universidade Estadual de Goiás em 2018.  

Em setembro de 2018, no Seminário de Promoção da Saúde e Desenvolvimento 

Sustentável: o Cerrado Livre de Agrotóxicos, promovido pela Superintendência de Vigilância 

em Saúde (SUVISA) do estado de Goiás, apresentei relato de experiência sobre a atividade 

desenvolvida na pesquisa de campo, intitulada: USO DE AGROTÓXICOS NA PRODUÇÃO 

DA SOJA: UM ESTUDO DE PERCEPÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE DOS 

TRABALHADORES RURAIS. 

Já no III Simpósio de Sustentabilidade e Conservação do Cerrado, realizado em 

setembro de 2018 na UniCerrado em Goiatuba (GO), participei como pesquisadora da mesa-

redonda, com a temática "Projeto de Lei 6.299/02: as consequências das mudanças na atual Lei 

dos Agrotóxicos”. 



Por fim, em fevereiro de 2021, houve a publicação no periódico Science of the Total 

Environment (fator de impacto 6,551) do artigo intitulado: Multi-biomarker responses to 

pesticides in an agricultural population from Central Brazil, incluído no Qualis/CAPES: Qualis 

A1, no qual tive a participação como coautora. Essa produção é oriunda do Projeto de Apoio 

ao SUS (PPSUS), fomentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa em Goiás (FAPEG), no 

qual eu e a Profa. Francis atuamos como pesquisadoras com a equipe do Laboratório de 

Mutagênese/ICB/UFG sob a coordenação da Profa. Daniela de Melo e Silva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 
 

Os agrotóxicos passaram a ser utilizados por vários países como controladores das 

pragas e doenças nas lavouras. Conhecidos mundialmente como pesticidas, tiveram início na 

década de 1940, por ocasião da II Guerra Mundial com a descoberta das propriedades 

inseticidas do DDT1 . Essa substância foi bastante utilizada na Segunda Guerra para prevenção 

de tifo em soldados e, posteriormente, na agricultura, dada a eficiência técnica e o baixo custo. 

O termo “agrotóxicos” é considerado negativo por alguns agricultores e entidades 

ligadas ao setor produtivo agrícola, e alguns preferem utilizar o termo defensivos agrícolas ou 

produto fitossanitário. No Brasil, a nomenclatura utilizada é “agrotóxico”, a qual foi criada em 

1977 pelo pesquisador brasileiro Adilson Paschoal e, posteriormente, introduzida com a criação 

da Lei Federal nº 7.802, de 1989, regulamentada pelos dispositivos do Decreto nº 4.074, de 

2002. Os termos pesticida, agrotóxico e agroquímico são equivalentes. Nesse estudo, será 

utilizado o termo adotado no Brasil, devendo-se atentar que a literatura internacional utiliza 

preferencialmente o termo pesticida.  

Após a guerra, a indústria desenvolveu-se em ritmo acelerado, e novos produtos foram 

produzidos, e em adição aos inseticidas, foram incorporados ao mercado os herbicidas, 

fungicidas, desfolhantes, acaricidas etc. Os resultados foram animadores em decorrência de 

duas características: o alto nível de ação biológica e a sua persistência no ambiente, o que 

permitia, por longo tempo, o controle de novas pragas (PASCHOAL, 1979).  

A temática “Uso de Agrotóxicos” é relevante e representa uma importante área de 

pesquisa especialmente por discutir os impactos diretos sobre a vida das populações envolvidas, 

meio ambiente e sustentabilidade da produção agrícola. O tema ganhou relevância nos últimos 

anos em função do crescimento da produção agrícola e do elevado consumo de agrotóxicos no 

país, e mais recentemente, em decorrência de projeto de lei que propõe restrições na regulação 

de agrotóxicos.  

Dentre as pesquisas sobre os agrotóxicos, destaca-se o Atlas “Geografia do Uso de 

Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia”, publicado em 2017 no Brasil e 

posteriormente na Europa, pela Professora Doutora em Geografia pela Universidade de São 

Paulo (USP), Larissa Mies Bombardi. O Atlas mapeia o uso e os impactos dos agrotóxicos no 

Brasil, bem como traz dados sobre intoxicações provocadas pelo uso habitual, uso acidental, 

ambiental ou tentativa de suicídio.  

 
1 Diclorodifeniltricloroetano, inseticida proibido em todo território nacional desde 2009. 
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As pesquisas sobre agrotóxicos têm despertado interesse de grupos de cientistas, 

organizações não governamentais (ONGs) e segmentos do governo, especialmente técnicos das 

áreas ambiental e de saúde pública que têm feito duras críticas à política de regulação. A história 

nos conta que as pressões da indústria agroquímica sobre os pesquisadores que denunciavam 

os problemas advindos do uso de agrotóxicos já ocorriam há algumas décadas.  

Em 1962, houve ameaças dos fabricantes em processar a editora da publicação da obra 

Silent Spring (Primavera Silenciosa), escrita pela bióloga marinha Rachel Carson, dos Estados 

Unidos, que denunciava os problemas do uso indiscriminado de pesticidas. A tese era de que 

estávamos nos submetendo ao lento envenenamento pelo mau uso de pesticidas químicos que 

poluíam o meio ambiente. A obra conseguiu sensibilizar a opinião pública americana e mundial 

sobre os efeitos provocados por essas substâncias no ambiente. 

Carson acusava a indústria de pesticidas químicos de cometer abusos contra a natureza, 

numa sociedade carente de conhecimentos das consequências ambientais. Levantou muitos 

questionamentos, e um deles era se a civilização poderia mesmo travar uma guerra contra a vida 

sem se destruir e sem perder o direito de se chamar de civilizada. Questionava: O que vale 

mais? O lucro que se obtém com plantações sem pragas e cheias de substâncias tóxicas, ou a 

saúde das pessoas que serão impregnadas por elas? Embora tenha sido acusada de imprecisão 

científica, seu objetivo de alertar a população quanto aos perigos ocultos foi atingido. 

As palavras de Carson não foram em vão. Muito embora os impactos negativos 

provocados pelo uso intensivo de agrotóxicos possam sugerir o contrário, seríamos incapazes 

de dimensionar a escala que assumiriam não fosse a corajosa denúncia feita por essa bióloga 

norte-americana (PETERSEN, 2015).  

Para Sachs (2009, p. 32), "O uso produtivo não necessariamente precisa prejudicar o 

meio ambiente ou destruir a diversidade, se tivermos consciência de que todas as nossas 

atividades econômicas estão solidamente fincadas no ambiente natural." Entretanto, verifica-se 

no Brasil um caminho inverso ao da premissa de Sachs, pois não se concretiza no modelo 

agrícola brasileiro. Um exemplo disso, citado por Bombardi (2017), é que 30% dos ingredientes 

ativos utilizados no Brasil são proibidos na União Europeia, e dois destes estavam entre os dez 

mais vendidos no país (acefato, atrazina e paraquat2). 

A evolução do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira se inicia a partir da década 

 
2 O uso e comercialização do herbicida paraquat foi proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) pela resolução 177/2017. O prazo dado para adaptação e recolhimento dos estoques foi de 

três anos, portanto o prazo para o uso encerrou em setembro de 2020. 
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de 1960 com a “Revolução Verde”, que constituiu o processo de modernização da agricultura. 

Esse período foi marcado pela introdução de inovações tecnológicas, de produtos químicos e 

mecanização com o objetivo de aumentar a produção agrícola. Na década de 1970, esse 

processo ganhou impulso com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, em que parte 

do recurso liberado estava condicionada à aquisição de agrotóxicos. Além disso, tem-se a 

criação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, no âmbito do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, que disponibilizou recursos para criação de empresas nacionais e incentivos 

para a produção de insumos agrícolas no país. 

Na problematização do estudo, foi levantado o seguinte questionamento: Quais são os 

riscos decorrentes do uso intensivo de agrotóxicos nas lavouras temporárias do Sudoeste de 

Goiás? A hipótese inicial é de que a expansão do uso de agrotóxicos nas lavouras temporárias 

do Sudoeste de Goiás oferece riscos e provoca danos à saúde humana, principalmente dos 

trabalhadores rurais expostos ocupacionalmente.    

Diante da relevância do tema, o objetivo principal do estudo é analisar a evolução do 

uso de agrotóxicos nas lavouras temporárias do Sudoeste de Goiás, bem como os seus impactos 

à saúde humana, com ênfase entre 2010 e 2019. O recorte espacial foram três municípios, sendo 

eles: Jataí, Rio Verde e Montividiu. Para tanto, foram definidos os objetivos específicos que 

são: a) Caracterizar a área de estudo; b) Identificar as políticas de incentivo e a regulação do 

uso de agrotóxicos no Brasil e em Goiás; d) Analisar a evolução do uso de agrotóxicos; e) 

Analisar os casos notificados de intoxicação por agrotóxico; f) Avaliar por meio de ensaio 

cometa possíveis danos ao DNA de trabalhadores rurais.  

A tese está estruturada em quatro capítulos, além da introdução e considerações finais. 

No primeiro capítulo, apresenta-se a caracterização da área de estudo da pesquisa. Em seguida, 

no segundo capítulo, tem por objetivo demonstrar o histórico do uso dos agrotóxicos na 

agricultura, a classificação, política de incentivos e regulação no Brasil e em Goiás. O terceiro 

capítulo demonstra a evolução do uso de agrotóxicos no Brasil, comparando-a com outros 

países e a análise da evolução do uso nas lavouras de soja, milho e cana-de-açúcar na área de 

estudo com ênfase entre 2010 e 2019. Ressalta-se que a periodização concentra-se entre 2010 

e 2019, porém alguns dados extrapolam o recorte temporal. Por fim, o capítulo quatro tem como 

objetivo avaliar os impactos da exposição a agrotóxicos em trabalhadores rurais. 

 

1.1 MÉTODO 

Os procedimentos metodológicos baseiam-se em revisões bibliográficas acerca do tema, 
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sistematização de dados teóricos discutidos por diferentes autores, pesquisa de campo e 

documental.    

Inicialmente realizou-se levantamento bibliográfico a fim de explorar a literatura sobre 

agrotóxicos, identificando as terminologias utilizadas, o histórico do uso e a classificação. Entre 

os anos de 2018 e 2019, foi realizada a pesquisa documental para coleta e análise de dados 

secundários. O levantamento foi feito em bases de dados oficiais locais e nacionais, a fim de 

identificar: o volume e os tipos de agrotóxicos utilizados; área plantada; produção e 

produtividade das culturas de soja, milho e cana-de-açúcar e ocorrências por intoxicações por 

uso de agrotóxicos agrícolas.  

Na pesquisa de campo foram selecionados trabalhadores rurais aleatoriamente para 

participarem do estudo, que responderam a um formulário (ANEXO “B”) utilizado como 

instrumento para obter informações referentes aos (1) dados pessoais, (2) características e 

hábitos individuais e (3) dados ocupacionais. Após responder o questionário, os indivíduos que 

possuíam os critérios de elegibilidade foram selecionados para integrar o grupo de exposição 

direta e indireta ao uso de agrotóxicos, que consistia na coleta de sangue periférico para 

avaliação de possíveis danos ao DNA através do método do ensaio cometa.  

Para avaliação de possíveis danos ao DNA a amostra inicial necessária era de 100 

trabalhadores, no entanto, só foi possível coletar dados de 53, em função da negativa dos 

gestores das propriedades. A entrada dos pesquisadores só era possível mediante essa anuência, 

conforme determina o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFG. Por questões 

éticas, o nome das propriedades, a localização e a identidade dos trabalhadores não serão 

divulgados. Todos os trabalhadores foram selecionados aleatoriamente. 

A coleta de sangue dos trabalhadores foi realizada nas propriedades rurais. A extração 

DNA e ensaio cometa foram realizados no Laboratório de Mutagênese (LabMut) da UFG. A 

tabulação e análise de dados foram realizadas no Laboratório de Ecotoxicologia e Sistemática 

Animal (EcotoxSA) do IF Goiano. 

Para a investigação de estudos envolvendo análises de dano no DNA em trabalhadores 

rurais por meio do ensaio cometa, foi utilizada como método a análise cienciométrica. A busca 

ocorreu em três bases de dados multidisciplinares internacionais, Web of Science, Scopus e 

Pubmed, utilizando-se uma combinação de palavras-chave.  

Para estimar o consumo de agrotóxicos, utilizou-se a metodologia de Pignati et al. 

(2014) e Pignati et al. (2017) que estimou o consumo (l/ha) de agrotóxicos (produto formulado) 

para 21 cultivos, entre eles a soja, o milho e a cana-de-açúcar. O cálculo para estimar o uso de 

agrotóxico nos municípios baseou-se na multiplicação dos indicadores (quantidade média de 
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agrotóxicos utilizados por hectare) pelos hectares plantados das culturas em estudo. Os dados 

de área plantada, produtividade e produção de lavouras foram obtidos na Produção Agrícola 

Municipal (PAM) do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA).  

A insuficiência de dados sobre o consumo de agrotóxicos, seus tipos e volumes 

utilizados no Brasil justifica a utilização dessa metodologia. Ressalta-se que foram consultados 

órgãos regulatórios (federal e estadual) para se obter esse dado, porém somente é 

disponibilizado o relatório de comercialização dos principais ingredientes ativos (produto 

técnico) pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama). Os 

demais órgãos de controle municipal e estadual não mantêm informações suficientes para 

informar o consumo por cultura e o volume aplicado nas lavouras da região de estudo.  

Para Pignati et al. (2017), as informações sobre o tipo de agrotóxicos (herbicidas, 

inseticidas ou fungicidas) e princípios ativos utilizados nas lavouras dos municípios seria 

fundamental para os associar aos efeitos na saúde mais frequentes nas populações de cidades 

predominantemente agrícolas. Neste contexto, pesquisadores se deparam com dificuldades na 

obtenção de dados reais nacionais e regionais, contrariando a Lei nº 12.527/2011 de acesso à 

informação.  

Em nossa pesquisa não foi diferente. Foram muitos os entraves para ter acesso a dados 

relacionados ao uso de agrotóxicos e às intoxicações provocadas pelo agrotóxico agrícola nos 

munícipios pesquisados. Na pesquisa de campo, também buscou-se identificar os tipos e 

volumes de agrotóxico utilizados por hectare, com objetivo de estimar o consumo nas lavouras 

de soja, milho e cana-de-açúcar dos municípios pesquisados, no entanto nenhuma propriedade 

visitada disponibilizou essa informação. A obtenção desta informação nos permitiria a 

construção de um indicador ambiental (consumo de agrotóxicos) e correlacionar com indicador 

de saúde (intoxicação aguda). 

Também foram entrevistados os gestores das propriedades rurais, agricultores da região, 

engenheiros agrônomos e servidores de órgãos oficiais (Secretária da Agricultura Municipal e 

Estadual) com objetivo de levantar informações sobre a área de estudo, os trabalhadores e o 

controle do uso de agrotóxicos.  

Em relação ao levantamento dos casos de intoxicações por agrotóxicos, priorizamos a 

busca em bases locais, que em Goiás ficam armazenadas no Centro de Informação e Assistência 

Toxicológica (CIATox), órgão responsável pelo acompanhamento e posterior registro nos 

sistemas nacionais. Diante disso, foi solicitada a este órgão autorização para acessar os dados 

referentes às intoxicações por agrotóxicos agrícolas da área de estudo. Ressalta-se que para 

realização de pesquisa em Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-
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GO) é necessário que o pesquisador cumpra a portaria n° 609/2020-SES, que estabelece um 

fluxo de autorização e realização de pesquisa científica.  

O presente estudo seguiu todo o fluxo, e recebemos autorização da Superintendência de 

Vigilância em Saúde (SUVISA) para acesso dos dados, no entanto, não fomos atendidos em 

tempo hábil. A coordenação do CIATox nos informou que disponibilizaria todos os recursos 

necessários. No entanto, até o fechamento da tese nenhuma das informações solicitadas foi 

disponibilizada. Na prática, o acesso aos dados é formal, burocrático e lento. A única forma de 

acesso disponibilizada foi o acesso às fichas de notificação armazenadas na Biblioteca 

Especializada.  

A não disponibilização dos dados pelo CIATox referentes às intoxicações por meio de 

relatórios foi justificada por uma das servidoras da Biblioteca Especializada, nos reportando 

que o setor tem enfrentado dificuldades pela falta de mão de obra, da troca do sistema ocorrida 

em 2017 e atualmente agravada pela pandemia. Além disso, as fichas disponíveis no arquivo 

são apenas de 2013 em diante, e a dificuldade enfrentada pelo setor tem gerado atraso na 

organização e registros dos casos notificados no sistema. Diante da situação apresentada, toda 

a busca de dados referentes aos casos notificados de intoxicação por agrotóxicos foi realizada 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e Comitê de Ética em Pesquisa Leide das Neves Ferreira, 

vinculado à Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG), da Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás (SES-GO). Foi aprovado conforme pareceres de números: 2.472.697, 4.741.549 

e 4.875.282 (ANEXO “A”). Todas as etapas da pesquisa respeitaram a Resolução de nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
 

Uma tarefa operacional e primordial é a de disponibilizar a 

biotecnologia moderna para os agricultores, capacitando-

os a participarem da segunda revolução verde. Por mais 

difícil que possa parecer, essa tarefa não é impossível. Exige 

uma série de políticas complementares. [...] O crescimento 

econômico ainda se faz necessário, porém deveria ser 

socialmente receptivo e implementando por métodos 

favoráveis ao meio ambiente. 

Sachs (2009). 

 

A área de estudo tem como recorte espacial três municípios: Montividiu, Rio Verde e 

Jataí, conforme poder ser visto na Figura 1. Os três estão inseridos na Microrregião do Sudoeste 

de Goiás, sendo que os municípios de Rio Verde e Jataí concentram mais de 50% da população 

microrregional e das atividades econômicas. A escolha dos municípios se deu a partir do perfil 

produtivo e pela extensa área de plantio destinada a soja que é a principal cultura consumidora 

de agrotóxicos no Brasil. 

 
Figura 1 - Mapa de localização da pesquisa de campo 

 
Fonte: Elaborado por Viana (2020) a partir de dados do IBGE (2020). 
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De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a microrregião, localizada na 

mesorregião do Sul Goiano, possui população total de 446.433 habitantes, compreendendo um 

total de 18 municípios e detém uma área total equivalente a 2,47 milhões de hectares, 

representando 16% da área total do Estado de Goiás. Apresenta urbanização elevada, 

correspondendo 89,7%. No ano de 2000, essa taxa já era de 87,12%. O município mais populoso 

é Rio Verde, com 176.424 habitantes, e representa 39,52% da população da microrregião. 

A população urbana aumentou consideravelmente nas últimas décadas. A Tabela 1 traz 

um comparativo entre os municípios pesquisados e Microrregião do Sudoeste de Goiás, a partir 

dos dois últimos censos demográficos. É possível evidenciar que houve incremento 

significativo da população neste período. 

 

Tabela 1 – População urbana e rural da Microrregião do Sudoeste de Goiás 

 2000 2010 

Microrregião geográfica e Municípios Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Rio Verde  106.079 10.473 116.552 163.540 12.884 176.424 

Jataí 68.821 6.630 75.451 81.010 6.996 88.006 

Montividiu  5.410 2.326 7.736 8.584 1.988 10.572 

Sudoeste de Goiás  300.016 44.361 344.377 400.467 45.966 446.433 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Censo Demográfico 2000 e 2010. 

 

A pecuária extensiva era a principal atividade dos municípios pesquisados até a década 

de 1960. Segundo dados levantados no IBGE, o uso privado das terras destinadas às atividades 

agropecuárias no Sudoeste de Goiás representava mais de 95% das terras disponíveis. No 

entanto, os proprietários consideravam suas terras impróprias para agricultura e de pouco ou 

nenhum valor econômico. O diferencial dos preços das terras na região, comparados a outras 

áreas produtivas, foi um dos fatores que contribuíram para o processo de expansão da fronteira 

agrícola, ocorrida a partir da década de 1970.  

A expansão da fronteira agrícola se deu a partir de fluxos migratórios de agricultores 

estimulados pela ação estatal, principalmente dos sulistas já familiarizados com o padrão 

tecnológico que, em curto prazo, tornou as terras produtivas.  Esse período foi marcado com o 

aprofundamento das relações capitalistas no campo pela mudança da base técnica agropecuária, 

o que possibilitou a intensificação do uso do solo e a incorporação na agricultura de novas e 

antigas áreas destinadas a outras atividades (MIZIARA, 2006).  

O processo de modernização da agricultura foi intensificado a partir das décadas 

seguintes, acelerando a criação de novas estruturas produtivas. A Microrregião do Sudoeste de 

Goiás foi pioneira nesse processo. As terras apresentavam baixa fertilidade, mas por causa das 
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mudanças tecnológicas no manejo (adubação e novas variedades) e favorecidas pelas terras 

planas oriundas dos Planaltos dos Alcantilados, Rio Paraná e Rio Verde, tornou-se possível o 

cultivo de outros produtos que, até então, não eram cultivados, bem como no aumento da 

produção.  

Todo esse processo proporcionou crescimento econômico sem precedentes na região, 

intensificando a vinda de imigrantes, dentre eles norte-americanos, russos, paulistas e, 

principalmente, sulistas conforme já mencionado. A adoção de novas formas de produção, 

intensivas em capital, provocou a migração da população do campo para a cidade. As cidades 

próximas às regiões que desenvolviam a agricultura receberam grande parte desses migrantes 

do campo, dentre elas Rio Verde e Jataí.  

Os incentivos financeiros do Estado e o preço das terras foram fatores que contribuíram 

para a permanência da concentração de terras nos municípios objeto de estudo conforme pode 

ser visto nas Tabelas 2, 3 e 4, que demonstram a estrutura fundiária.  

Observa-se que o município de Rio Verde apresenta enorme concentração fundiária, 

tendo em vista que 30% dos estabelecimentos rurais com área acima de 100 hectares (891) 

ocupam 90,81% de toda a área disponível para a agricultura e pecuária. Enquanto isso, os 

estabelecimentos rurais com área de até 100 hectares possuem apenas 9,19% da área total dos 

estabelecimentos rurais. Dos 2.970 estabelecimentos rurais do município, 2.079 (70%) possuem 

menos de 100 hectares. Considerando que o módulo fiscal no município de Rio Verde é de 30 

hectares, o número de pequenas propriedades é bastante significativo. Importante destacar que 

o município possuía nove assentamentos rurais, com 387 famílias assentadas segundo dados do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 2020). 

 

Tabela 2 – Estrutura fundiária do município de Rio Verde (GO) 

Grupos de área Número de 

estabelecimentos 

 % Área dos 

estabelecimentos 

 % 

Mais de 0 a menos de 100 2.079  70 59.698  9,19 

De 100 a menos de 500 579  19,50 132.185  20,37 

De 500 a menos de 1.000 156  5,25 110.632  17,04 

De 1.000 e mais 156  5,25 346.515  53,40 

Total 2.970  100 649.030  100 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Censo Agropecuário 2017. 

 

No município de Jataí a estrutura fundiária é semelhante, sendo que dos 1.906 

estabelecimentos rurais do município, 1.132 possuem menos de 100 hectares, sendo detentores 

de apenas 6,10% de toda a área disponível para a agricultura e pecuária. Enquanto isso, os 

estabelecimentos rurais com área acima 100 hectares possuem 93,9% da área total disponível. 
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A maior parte da área (53,22%) está concentrada nos estabelecimentos que possuem acima de 

1.000 hectares, ou seja, com grandes produtores que representam apenas 7,55% do total dos 

estabelecimentos rurais, o que pode ser visto na Tabela 3. O município possui 06 assentamentos 

rurais com 424 famílias assentadas segundo dados do INCRA (2020). 

 

Tabela 3 – Estrutura fundiária do município de Jataí (GO) 

Grupos de área Número de 

estabelecimentos 

 % Área dos 

estabelecimentos 

 % 

Mais de 0 a menos de 100 1.132  59,38 34.478  6,10 

De 100 a menos de 500 465  24,40 118.237  20,93 

De 500 a menos de 1.000 165  8,67 111.598  19,75 

De 1.000 e mais 144  7,55 300.684  53,22 

Total 1.906  100 564.997  100 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Censo Agropecuário 2017. 

 

No município de Montividiu, o cenário se repete, demonstrando que dos 287 

estabelecimentos rurais do município, 132 possuem menos de 100 hectares, sendo detentores 

de apenas 2,79% de toda a área disponível para a agricultura e pecuária. Enquanto isso, os 

estabelecimentos rurais que possuem área acima de 100 hectares detêm 97,21% de toda a área 

disponível para a agricultura e pecuária conforme Tabela 4. O município não possui 

assentamentos rurais. 

Tabela 4 – Estrutura fundiária do município de Montividiu (GO) 

Grupos de área Número de 

estabelecimentos 

 % Área dos 

estabelecimentos 

 % 

Mais de 0 a menos de 100 132  45,99 4.932  2,79 

De 100 a menos de 500 79  27,53 18.264  10,36 

De 500 a menos de 1.000 28  9,76 18.590  10,54 

De 1.000 e mais 48  16,72 134.627  76,31 

Total 287  100 176.413  100 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Censo Agropecuário 2017. 

 

A ação do Estado na região foi decisiva nas transformações rurais que ocorreram, 

assumindo papel central por meio de diversas políticas de incentivo. Identificaram-se três 

grandes campos de atuação: o crédito rural, a pesquisa científica e a extensão rural. A primeira 

dessas ações estatais a ser institucionalizada foi o crédito rural, com a criação do Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), criado em 1965 pela Lei nº 4.829. A criação do SNCR foi 

fundamental para a consolidação do modelo produtivista encontrado no Sudoeste de Goiás, 

embora a região não foi a que mais recebeu recursos nos anos iniciais (RIBEIRO, 2021). 

A Microrregião Sudoeste de Goiás foi beneficiada com o Programa de Desenvolvimento 

dos Cerrados (POLOCENTRO), criado em 1975 pelo Decreto nº 75.320, com o objetivo de 
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promover o desenvolvimento e a modernização das atividades agropecuárias no Centro-Oeste 

e no Oeste do estado de Minas Gerais, mediante a ocupação racional de áreas selecionadas, com 

características de cerrado. O programa possuía ação integrada do Ministério do Interior, 

Agricultura, Planejamento e Fazenda e proporcionou a agregação de cerca de 3,7 milhões de 

hectares de cerrados na produção agropecuária nacional. 

Em Goiás, foram selecionadas cinco áreas - programa: Piranhas, Rio Verde, Pirineus, 

Paranã e Gurupi (hoje fazendo parte do Tocantins), sendo os municípios de Piranhas e Rio 

Verde, localizados no Sudoeste de Goiás. A incorporação pelo programa na região Centro-

Oeste foi de aproximadamente 2 milhões de hectares, a região ficou com 42% desse total 

(BERNARDES, et al., 2008). Foi no município de Rio Verde que ocorreram os maiores 

benefícios, estimulando na região agricultura tecnicamente moderna.  

Além dos programas de financiamento, a pesquisa e a extensão rural, citados como o 

segundo e o terceiro campo de atuação do Estado, foram fundamentais no processo de 

modernização da agricultura. A partir de 1975, uma ação conjunta entre pesquisadores de 

empresas públicas como a Embrapa Cerrado, empresas estaduais, institutos e universidades e 

outras unidades da Embrapa estabeleceram como missão o desenvolvimento de tecnologias, 

para viabilizar a ocupação do Cerrado a partir da realização de diagnóstico das principais 

limitações ao seu uso agrícola.  

Os pesquisadores constataram a existência de seis problemas na região: insuficiência de 

informações dos recursos naturais, chuvas mal distribuídas e com ocorrência de veranicos na 

fase reprodutiva dos cultivos, baixa fertilidade dos solos, manejo deficiente que provocava 

degradação do solo, incidência de pragas e por último o conhecimento das peculiaridades 

ambientais da região e das características econômicas e sociais na ocupação humana era 

bastante restrito (EMBRAPA, 2021).  

Para Gonçales (2003), a consolidação da cultura da soja e a transformação das terras do 

Cerrado em áreas agricultáveis possibilitaram o incremento à instalação de agroindústrias na 

região, formando um Complexo Agroindustrial. Estas agroindústrias incentivaram a produção 

intensiva de grãos, principalmente as de moagem de milho, esmagamento de soja, fabricação 

de ração animal e industrialização de carne e subprodutos. Esse processo foi iniciado pela 

Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO). 

A COMIGO foi fundada em Rio Verde no ano de 1975 por 50 produtores rurais do 

Sudoeste de Goiás que tinham como propósito mudar o perfil da agropecuária, instituindo novos 
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conceitos de produção e comercialização. Em 1982, instalou a primeira indústria de 

esmagamento e processamento de soja do estado de Goiás. Incentivou o uso de insumos 

modernos, de tecnologias inovadoras e um grande sistema armazenador. Além de Rio Verde, 

onde se situa a sede administrativa e o complexo industrial, a COMIGO está instalada em mais 

16 municípios. Em 2020, o seu quadro social contava com 8.814 cooperados e o funcional com 

2.773 funcionários. 

Os incentivos fiscais, dentre eles o Fundo Constitucional do Centro-Oeste/FCO, e a 

elevada produção de grãos, atraíram outras indústrias a se instalarem na região, culminando 

com a instalação do complexo agroindustrial da Perdigão (hoje BRF), em 2000, no município 

de Rio Verde, ampliando ainda mais o crescimento das atividades agropecuárias. A empresa de 

uma das maiores companhias de alimentos do mundo transformou definitivamente o perfil 

econômico e social local, gerando no primeiro ano de atividades 2.200 empregos diretos. 

Além da Perdigão, várias empresas de embalagens, transportadoras, frigoríficos, 

revendedoras de máquinas e equipamentos, insumos, indústrias de processamento se instalaram 

na região. A vinda das novas empresas aumentou a oferta de emprego, atraindo grande 

contingente populacional, principalmente para o município de Rio Verde.  

 Os investimentos a partir da década de 1970 realizados em Goiás e na localidade do 

estudo levaram a região a ser destaque nacional na produção de grãos, tendo a soja como a 

cultura principal conforme ilustrado na Figura 2, a seguir. O estado de Goiás ocupa a 4ª posição 

na produção de grãos no Brasil com uma produção estimada em 22,3 milhões de toneladas para 

a safra 2018/2019, o que representa 9,55% da produção nacional segundo dados da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB, 2019).  
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Figura 2 – Mapa da área com plantio de soja em Goiás, 2018. 

 
Fonte: IBGE, 2020. 

 

O Quadro 1 ilustra a produção, a área e a produtividade das principais culturas dos três 

municípios pesquisados a partir do levantamento de dados dos últimos Censos Agropecuários. 

Pode-se observar que mais de 50% da área plantada destinada a Lavouras Temporárias foi 

ocupada pela soja. 
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Quadro 1 – Produção de Lavouras Temporárias (2006 e 2017) 

  
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Censo Agropecuário de 2006 e 2017. 

 

A relevância e o desempenho da região podem ser medidos por indicadores como a 

produção agropecuária, produtividade de grãos, emprego e renda, arrecadação de impostos, 

participação no Produto Interno Bruto (PIB) estadual e Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM). Estes índices na região são positivos e criam a ideia de desenvolvimento 

rural local. No entanto, o modelo se traduz apenas em crescimento econômico, por não 

contemplar as múltiplas dimensões que envolvem o desenvolvimento rural. A região apresenta 

problemas como: desigualdade social, desigualdade no acesso à terra, problemas ambientais, 

dentre outros. Para Kageyama (2008), o desenvolvimento rural não é identificado com 

crescimento econômico, mas sim como um processo que envolve múltiplas dimensões: a 

econômica, a sociocultural, a político-institucional e a ambiental.  

Os impactos ambientais resultantes da modernização da agricultura, relacionados à 

poluição e à contaminação do solo, dos recursos hídricos e do ar; à saúde dos trabalhadores 

rurais, dentre outros, não foram levados em consideração no início do processo. Para Sachs 

(2009), é necessário disponibilizar biotecnologia moderna para os agricultores e políticas 

complementares como o acesso justo à terra, ao conhecimento, ao crédito, ao mercado e, 

principalmente, à educação rural. É fundamental reduzir os impactos diretos sobre a vida das 
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populações envolvidas, criando estratégias em favor do desenvolvimento, transformando o 

desafio ambiental em uma oportunidade. 

Consoante informações do Joint International Labour Organization/Comitee on 

Occupational Health (ILO/WHO, 2005), “O trabalho agrícola é uma das ocupações mais 

perigosas da atualidade, dentre os vários riscos ocupacionais, destacam-se os agrotóxicos, que 

estão relacionados a intoxicações agudas, doenças crônicas, problemas reprodutivos e danos 

ambientais”. 

A soja é a principal cultura consumidora de agrotóxicos no Brasil, seguida da cana-de-

açúcar. Tendo em vista o cenário dos três municípios pesquisados, que é de crescimento da área 

plantada de soja, estima-se que o consumo de agrotóxicos também continue crescendo 

(FERREIRA; VEGRO; CAMARGO, 2008). O modelo de produção adotado é baseado na 

“Revolução Verde”, que tem como uma das características a quimificação da agricultura. Com 

isso, torna-se mais dependente do uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, gerando maiores 

riscos à saúde dos trabalhadores rurais expostos ocupacionalmente e da população do entorno 

das áreas produtivas.  

 Como ilustração destes riscos, destaca-se o caso ocorrido em maio de 2013, quando 92 

pessoas sofreram intoxicação aguda. Uma empresa de aviação agrícola sobrevoava as 

proximidades da Escola Municipal Rural São José do Pontal no horário do recreio, localizada 

no Projeto Assentamento Pontal dos Buritis, no município de Rio Verde, para pulverizar uma 

lavoura de milho e soja e acabou atingindo estudantes, professores e funcionários que estavam 

na área externa do prédio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 AGROTÓXICOS: CONCEITO, TERMINOLOGIAS, HISTÓRICO DO USO, 

CLASSIFICAÇÃO E REGULAÇÃO 

 

A expansão da agricultura, horticultura e silvicultura, as 

monoculturas, o melhoramento genético de plantas para 

maior produção e melhor qualidade dos seus produtos, os 

métodos culturais e o uso de praguicidas vieram agravar 

substancialmente o problema das pragas nos 

agroecossistemas de todo o mundo. 

Paschoal (1979, p. 22). 

 

3.1 TERMINOLOGIAS 

Os termos agroquímicos, pesticida, defensivo agrícola, praguicida, fitossanitário e 

veneno são utilizados para nomear substâncias químicas destinadas ao controle de pragas, 

doenças e plantas daninhas: “agrotóxico”. Os agrotóxicos são compostos sintetizados que têm 

como proposição exercerem o mínimo de impacto sobre os organismos, garantindo a eficácia 

agronômica no controle de pragas, doenças e plantas daninhas (SILVA, 2004). 

No Brasil, a expressão “agrotóxico” está reproduzindo um conceito criado pelo 

professor e pesquisador Adílson Paschoal nos anos 1970, em oposição ao termo defensivo 

agrícola. Pela ausência de uma terminologia mais adequada e pelas generalizações, sugere a 

utilização do termo agrotóxicos, por ter sentido geral para incluir todos os produtos químicos 

usados nos agroecossistemas para combater pragas e doenças. O pesquisador faz algumas 

considerações a respeito dos termos utilizados como equivalentes. Para ele, o problema é a 

busca de um termo chamado na época de praguicida que traduzisse uma realidade ecológica. 

Segundo Paschoal (1979), praguicida significa “produto que mata pragas” e sob essa 

definição apenas as substâncias químicas capazes de matar pragas são consideradas 

praguicidas. A denominação pesticida (do inglês pesticide) é totalmente inadequada à nossa 

língua e significa “mata peste”, e peste, segundo os dicionários da língua portuguesa, é 

“qualquer doença epidêmica grave, de grande mobilidade e mortalidade”. A palavra 

“defensivo”, usada com sentido mais amplo, também é incoerente, uma vez que o termo 

defensivo (defensa + ivo) significa “próprio para a defesa”, e tais produtos não podem ser 

encarados como instrumentos de defesa.  

Observou-se nas entrevistas realizadas na pesquisa de campo com trabalhadores rurais, 

agricultores, agrônomos e técnicos das propriedades rurais visitadas que os termos utilizados 

são: defensivos agrícolas e veneno. Entre os trabalhadores, prevalece o termo “veneno”. O 

termo agrotóxico é pouco usual entre eles, e visto de forma negativa pelos agricultores e 
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técnicos. Muitos dos termos utilizados não são interessantes para grupos de interesse comercial, 

escondendo dos usuários e leigos os efeitos indesejáveis que as substâncias produzem. 

Para Moraes (2019), “os termos pesticida, agrotóxico e agroquímico são equivalentes 

ao que alguns denominam em português de defensivo agrícola ou produto fitossanitário.” Ainda 

segundo o autor, a literatura científica internacional utiliza preferencialmente os termos 

pesticida e agroquímico, abrangendo produtos químicos tanto venenosos como não venenosos.  

No Brasil, o termo agrotóxico passou a ser adotado oficialmente a partir da criação da 

Lei Federal nº 7.802, de 1989, regulamentada pelos dispositivos do Decreto nº 4.074, de 2002, 

que traz o seguinte conceito: “Compostos de substâncias químicas destinadas ao controle, 

destruição ou prevenção, direta ou indiretamente, de agentes patogênicos para plantas e animais 

úteis e às pessoas”. Na tese, o termo utilizado é agrotóxico, por ser tratar de um estudo 

brasileiro. 

 

3.2 HISTÓRICO DO USO DOS AGROTÓXICOS 

Os primeiros sistemas de cultivo e de criação de animais apareceram no período 

neolítico, há 10.000 anos, em regiões pouco numerosas e relativamente pouco extensas. As 

primeiras formas de agricultura eram praticadas perto de moradias e aluviões das vazantes dos 

rios, em terras já fertilizadas que não exigiam desmatamento. A agricultura, na chamada 

Revolução Neolítica, expandiu-se pelo mundo de duas formas: os sistemas de criação por 

pastoreio, que se estenderam às regiões com vegetação herbácea e se mantiveram, embora com 

menos intensidade, até os dias atuais, e os sistemas de cultivo derrubada-queimada, que 

conquistaram progressivamente a maior parte das zonas de florestas temperadas e tropicais 

(MAZOYER; ROUDART, 2010).  

Na agricultura antiga, os estabelecimentos utilizavam sistemas de poliprodução vegetal 

e animal. Produziam uma grande variedade de produtos destinados ao autoconsumo, e 

produziam seu grão, sua batata, seus legumes, seus frutos, seu porco, suas aves, seus ovos, seu 

leite, sua manteiga, seu queijo, suas carnes conservadas com sal, seu pão, seu azeite etc. Com 

a segunda revolução agrícola, tudo mudou. Os estabelecimentos se especializaram e com isso 

abandonaram a poliprodução e a necessidade de autoconsumo.  

Mazoyer e Roudart (2010) destacam que:  

 

Em algumas décadas, os novos meios de produção e os novos meios de transporte – 

de uma pujança inédita, produzidos pela grande indústria concentrada do século XX 

– revolucionaram as condições da produção e dos intercâmbios agrícolas nos países 

desenvolvidos. Isso ocorreu com as condições biológicas, com a seleção de plantas e 

de animais domésticos mais exigentes e mais produtivos; as condições ecológicas, 
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com a simplificação dos ecossistemas cultivados especializados; também com as 

condições de trabalho; com os motores e as máquinas tão eficientes que prescindiram 

do recurso à energia animal e reduziram as necessidades de mão-de-obra [...] 

(MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 487- 488). 

  

Essa revolução impôs mudanças nos estabelecimentos, transformando processos 

naturais em mecânicos. A mecanização agrícola foi um passo importante na introdução dos 

fertilizantes químicos, pois, com a substituição dos animais pelas máquinas, os estrumes 

deixaram de ser incorporados ao solo. As práticas culturais foram aperfeiçoadas; as 

monoculturas estenderam-se a amplas áreas e a agricultura tornou-se moderna, caracterizada 

por empreendimento puramente econômico e de alto rendimento (PASCHOAL, 1979).   

Segundo Paschoal (1979), o início do uso de agrotóxicos no mundo, inclusive no Brasil, 

ocorreu na década de 1940, por ocasião da II Guerra Mundial. Este período foi marcado pela 

transição na metodologia do controle de pragas e doenças nas lavouras, com a descoberta das 

propriedades inseticidas do DDT, o primeiro organossintético produzido. A indústria 

desenvolveu em ritmo acelerado no pós-guerra e outras substâncias foram incorporadas ao 

mercado, como herbicidas, fungicidas, desfolhantes, acaricidas, provocando aumento 

significativo nas vendas. Os resultados com a introdução do uso de agrotóxicos foram marcados 

pelo alto nível de ação biológica, pela sua persistência no ambiente, o que permitia, por um 

longo período, o controle de novas pragas. 

 Não demorou muito para que os insetos e outras pragas respondessem aos erradicadores 

e populações resistentes às novas substâncias químicas surgiram em vários países e por todos 

os continentes. Ao longo dos anos de uso continuado e intensificado dos produtos químicos, 

evidenciou-se que os erradicadores haviam perdido a batalha contra as pragas resistentes, mas 

tornaram-se eficientes erradicadores de animais úteis. Muitas espécies, principalmente de 

mamíferos, de aves e peixes foram extintas e hoje muitas encontram-se ameaçadas 

(PASCHOAL, 1979). 

 A segunda revolução agrícola foi introduzida nas décadas de 1960 e 1970 por meio do 

pacote tecnológico conhecido como “Revolução Verde”. As principais transformações foram: 

a) a mecanização, marcada pela sucessão de equipamentos cada vez mais potentes; b) os 

avanços da química agrícola e de sementes melhoradas, caracterizados pelo uso de adubos 

químicos e da seleção de plantas capazes de absorver e rentabilizar a quantidade crescente de 

adubos produzidos pela indústria; c) especialização das propriedades, que passaram a se dedicar 

a pequeno número de produções e muitas abandonaram a prática da poliprodução.  

O Estado foi o principal incentivador do pacote tecnológico que representava a 

modernidade na agricultura, baseada na mecanização e no uso intensivo de insumos químicos 
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e biológicos, passando o mercado brasileiro a figurar entre os mais importantes para a indústria 

dos agrotóxicos. Segundo Kageyama (1990, p.113), a modernização da agricultura se define 

como:  

[...] a mudança na base técnica da produção agrícola. É um processo que ganha 

dimensão nacional no pós-guerra com a introdução de máquinas na agricultura 

(tratores importados), de elementos químicos (fertilizantes, defensivos etc.), 

mudanças de ferramentas e mudanças de culturas ou novas variedades. É uma 

mudança na base técnica da produção que transforma a produção artesanal do 

camponês, à base da enxada, numa agricultura moderna, intensiva, mecanizada, 

enfim, numa nova maneira de produzir. 

 

As políticas de incentivo à indústria de agrotóxicos no Brasil ocorreram no período 

compreendido entre 1950 e 1975 conforme Quadro 2. Entre os incentivos, destaca-se a redução 

dos custos por meio de isenções de impostos e a ampliação do crédito agrícola que configurou 

um dos principais instrumentos para ampliar a difusão dos agrotóxicos. Na década de 1970, 

esse processo ganhou impulso com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural.  

Destaca-se também a criação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA), 

criado em 1975, no âmbito do II Plano Nacional de Desenvolvimento que disponibilizou 

recursos para criação de empresas nacionais e incentivos para a produção de insumos agrícolas 

no país. Ressalta-se que os programas vinculavam a compra de agrotóxicos à concessão de 

créditos agrícolas ofertados pelo governo. Esse período caracterizou-se pela implantação de um 

mercado consumidor no Brasil.  

 

Quadro 2 – Políticas de incentivo à indústria de agrotóxicos no Brasil (1957-1975) 

1957 

A Lei n. 3.244, de 1957, concedeu ao Conselho de Política Aduaneira competência para a redução 

total ou parcial das alíquotas de produtos importados. Para os agrotóxicos,  o Conselho concedeu 

isenção total até meados dos anos 1970. 

1959 
Circular n. 66, de 12/06/1959. Em 1959, o Ministério da Fazenda isentou do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). 

1965 
A Lei n. 4.829, de 1965, criou o Sistema Nacional de Crédito Rural, que estabeleceu mecanismos 

de financiamento de custeio de insumos ao produtor rural. 

1969 
Lei Complementar n. 4, de 02/12/1969, isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

(ICMS). 

1970 

Decreto Lei n. 1.137, de 07/12/1970, instituiu benefícios fiscais e financeiros em favor de projetos 

de desenvolvimento industrial, como a isenção de impostos de importação de equipamentos e de 

IPI, e a depreciação acelerada dos investimentos. 

1975 

Criação do Plano Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA). O programa foi criado com dois 

objetivos: um de ordem econômica, voltado à oferta interna de agrotóxicos no período de 1975-

1980, e o outro de ordem técnica, visando à ampliação de estudos e ações no controle dos danos 

causados pelas “pragas” agrícolas e sobre os efeitos adversos dos agrotóxicos sobre a saúde humana 

e o ambiente. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Pelaez et al. (2015). 

Os incentivos governamentais faziam parte de uma política mundial de incentivo à 

Revolução Verde para países em desenvolvimento e são aplicados desde a década de 1960. Um 



41 
 

estudo realizado em 1999 pela Food and Agriculture Organization (FAO), em 38 países em 

desenvolvimento, revelou que 26 deles subsidiavam o uso de fertilizantes. O emprego dos 

agroquímicos na atividade agrícola desses países se deu acerca do incentivo estatal, servindo 

como uma espécie de “adubo” para o seu crescimento (SOARES, 2010). No Brasil, observa-se 

que se seguiu a tendência mundial e os subsídios permanecem até os dias de hoje. 

Ao analisar a legislação tributária vigente, observou-se que o poder público tem mantido 

a política de incentivo ao consumo de agrotóxicos por meio da desoneração fiscal.  A isenção 

de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) permanece por meio dos dispositivos do 

Decreto nº 8.950/2016. A contribuição para o PIS3/Pasep4 e a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes na importação e na venda do mercado 

interno dos agrotóxicos permanecem isentas por meio dos dispositivos do Decreto nº 

5.630/2005. Em relação ao ICMS, que é um tributo estadual, permanece o benefício por meio 

da Lei Complementar nº 24, de 1975, criada com o objetivo de possibilitar isenções a partir de 

convênios e protocolos firmados entre a União e os Estados.  

Os incentivos fiscais são concedidos pelo Estado, com o objetivo de estimular a 

produção, e em contrapartida gerar retorno para a sociedade, como a geração de empregos, por 

exemplo. Para Cunha e Soares (2020), o principal argumento da desoneração dos agrotóxicos 

está baseado no princípio da seletividade, uma vez que são produtos, segundo os que defendem 

seu uso, “necessários” para a produção agrícola.   

A Revolução Verde trouxe uma série de inovações para aumentar a produção agrícola, 

como a utilização de sementes híbridas, o uso de adubos químicos, agrotóxicos para controle 

de pragas e doenças e mecanização agrícola. Por outro lado, trouxe também no mesmo pacote 

impactos ambientais e sociais. De acordo com Nodari e Guerra (2015), a partir da Revolução, 

os impactos ambientais gerados pela degradação ambiental desenfreada, assim como impactos 

na saúde humana, desencadeados, principalmente, pelo uso intensivo dos agrotóxicos, 

repercutem até os dias de hoje. 

Nota-se que a intensificação do uso de agrotóxicos no Brasil se deu a partir da 

Revolução Verde, com a introdução do pacote tecnológico. Aliado a isso, também se destacam 

os benefícios que os produtos de ampla ação e persistência trouxeram no controle de pragas e 

doenças, bem como pela publicidade da indústria química, que exaltava as propriedades dos 

agrotóxicos. E, por último, pela ação estatal que implementou políticas de incentivos fiscais e 

de crédito que estimulam o uso desde a década de 1960.  

 
3 Programa de Integração Social. 
4 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, unificado com o PIS. 
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3.3 CLASSIFICAÇÃO DOS AGROTÓXICOS 

Os agrotóxicos são classificados quanto à sua ação, grupo químico a que pertencem e 

toxicidade conforme Tabelas 5 e 6. Em agosto de 2019, a Anvisa publicou a reclassificação 

toxicológica dos agrotóxicos já registrados no Brasil. Segundo a agência, essa medida ocorreu 

em razão do novo marco regulatório do setor, que atualizou e tornou mais claros os critérios de 

avaliação e de classificação toxicológica de agrotóxicos no país. A classificação dos 

agrotóxicos utilizada para fins de registro e reavaliação pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) é baseada no grau de toxicidade destas substâncias que pode ser visto na 

Tabela 5. A sistematização dos produtos, até então, previa a existência de quatro categorias 

segundo o nível de perigo oferecido pelos agrotóxicos, agora passa a ter cinco divisões.  

De acordo com a Anvisa (2020), a reclassificação atendeu ao novo marco regulatório 

do setor. Com a nova reclassificação, o Brasil passou a adotar os parâmetros de classificação 

toxicológica de agrotóxicos com base nos padrões do Sistema Globalmente Harmonizado de 

Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), passando a ter regras harmonizadas 

com as de países da União Europeia e da Ásia, entre outros, fortalecendo a comercialização de 

produtos nacionais no exterior. 

Foram ampliadas de quatro para cinco as categorias da classificação toxicológica dos 

agrotóxicos, além de incluir o item “não classificado”, válido para produtos de baixíssimo 

potencial de dano que são os produtos de origem biológica. No total, 1.942 produtos foram 

avaliados pela Agência, sendo que 1.924 foram reclassificados. Com a reclassificação, 43 

produtos foram enquadrados na categoria de produtos extremamente tóxicos, 79 na de 

altamente tóxicos, 136 na categoria de moderadamente tóxicos, 599 na de pouco tóxicos, 899 

foram classificados como produtos improváveis de causar dano agudo e, outros 168 produtos, 

ainda, foram categorizados como “não classificados” (ANVISA, 2020).  

 

Tabela 5 – Classificação toxicológica dos agrotóxicos 

Categoria Cor da Faixa Toxicidade Advertência Pictograma 

I 

 

Vermelha Extremamente Tóxico Perigo 

 
II Vermelha Altamente Tóxico Perigo 

 
III Amarelo Moderadamente Tóxico Perigo 

 
IV Azul Pouco Tóxico Cuidado 

 
V Azul Improvável causar dano Cuidado Sem símbolo 

Não Classificado Verde Não Classificado Sem advertência Sem símbolo 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Anvisa, 2020. 

A reclassificação toxicológica provocou reações contrárias por parte de especialistas 
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que acompanham o tema no Brasil, apontando que as mudanças podem levar a uma 

interpretação errada por parte do consumidor e de trabalhadores que fazem o manuseio das 

substâncias. Pode-se observar na Tabela 5 que a categoria V, criada para agrupar os agrotóxicos 

que são improváveis de causar dano, deixou de receber o aviso de “perigo” no rótulo e passou 

a ter apenas o aviso de “cuidado” mesmo podendo oferecer riscos de intoxicação. Se o país está 

adequando as normas brasileiras às normais internacionais, deveríamos também banir os 

agrotóxicos já proibidos na União Europeia.  Na Tabela 6, a classificação dos agrotóxicos 

quanto à ação e grupo químico a que pertencem. 

 

Tabela 6 – Classificação dos agrotóxicos quanto à ação e grupo químico 

Mecanismo de ação Combate/Controle Grupo químico   

Inseticidas Insetos 

Inorgânicos 

Extratos vegetais 

Organoclorados 

Organofosforados 

Carbamatos 

Piretoides sintéticos microbiais 

  

Fungicidas Fungos 

Inorgânicos 

Ditiocarbamatos  

Dinitrofenóis  

Organomercuriais  

Antibióticos  

Trifenil estânico  

Compostos formilamina  

  

Herbicidas Plantas invasoras 

Inorgânicos   

Dinitrofenóis   

Fenoxiacéticos   

Carbamatos   

Dipiridilos   

Dinitroanilinas   

Benzonitrilas   

Organofosforado  
 

  

Desfoliantes Folhas indesejadas 
Dipiridilos   

Dinitrofenóis  
 

  

Fumigantes Bactérias do solo 
Hidrocarbonetos halogenados   

Geradores de metilisocianato  
 

  

Rodenticidas/Raticidas Ratos e outros roedores 
Hidroxicumarinas   

Indationas  
 

  

Moluscocidas Moluscos 
Inorgânicos   

Carbamatos  
 

  

Nematicidas Nematoides 
Hidrocarbonetos halogenados   

Organofosforados  
 

  

Acaricida Ácaros 
Organoclorados   

Dinitrofenóis  
 

  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Peres; Moreira, 2003. 
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3.4 REGULAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL E GOIÁS 

O marco regulatório dos agrotóxicos no Brasil se deu com a promulgação do Decreto nº 

24.114, de 1934, que aprovaria o regulamento da Defesa Sanitária Vegetal. O decreto era 

bastante frágil e sequer abordava a definição de toxicologia para os produtos. A classificação 

da toxicidade dos produtos veio somente em 1978 por meio de uma portaria. Toda a regulação 

era feita pelos Ministérios da Agricultura e da Saúde com emissão de portarias. A partir de 

1980, começaram as discussões para uma nova regulamentação do uso de agrotóxicos. 

Em 11 de julho de 1989, foi aprovada a Lei 7.802, conhecida como a Lei dos 

Agrotóxicos, que substituiu o Decreto 24.114, de 1934, posteriormente regulamentada pelo 

Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002. A Lei foi marcada por regras mais rígidas para a 

concessão de registro aos agrotóxicos e requisitos mais exigentes para o uso e comercialização, 

exigência de receituário agronômico e aumento nos valores das multas. A Lei 7.802 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 (BRASIL, 1989). 

 

A nova estrutura de registro dos agrotóxicos, antes exclusiva do Ministério da 

Agricultura, passou a envolver o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 

o Ministério do Meio Ambiente, na figura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa). A solicitação deve conter testes que demonstrem a segurança 

do produto, bem como estudos sobre impactos ambientais e humanos. Cada um desses órgãos, 

respectivamente, é responsável por um determinado tipo de avaliação, de forma independente 

um do outro, que consiste em: 

a. avaliação da eficiência e do potencial de uso na agricultura;  

b. realização de um dossiê ambiental, no qual é avaliado o potencial poluidor do produto;  

c. avaliação da toxicidade do produto para a população e das condições de segurança de 

seu uso, cabendo ao Mapa, como órgão registrante, a emissão do certificado de registro.  

 Posteriormente, o Decreto 4.074, de 2002, trouxe simplificação nas exigências 

introduzidas pela Lei 7.802/1989. A alteração foi decorrente de pressões dos agricultores que 

consideravam a regulamentação dos agrotóxicos um empecilho ao aumento da produtividade, 

da lucratividade, da competitividade na produção agrícola e da entrada de novas empresas no 

mercado nacional. A mudança permitiu o registro simplificado de produtos por equivalência. 
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Para Moraes (2019), esta configuração foi criada e se mantém não apenas baseada em critérios 

técnicos, mas em razão do poder relativo de grupos na sociedade.  

O Quadro 3 traz alguns dos atores que realizam atividades para influenciar a regulação 

de agrotóxicos no Brasil, bem como suas posições. 

Quadro 3 – Grupos que influenciam regulação de agrotóxicos no Brasil 

Por menos restrições Por mais restrições 

Segmentos do Estado e partidos políticos: 

- Ministério da Agricultura; 

- Frente Parlamentar da Agropecuária; 

- Governos locais; 

- Partidos políticos. 

Segmentos do Estado/partidos políticos e saúde 

pública: 

- Ministério do Meio Ambiente e Saúde; 

- Fiocruz, Instituto Nacional do Câncer e Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO); 

- Ministério Público; 

- Parlamentares, Partidos políticos e Governos.  

Indústria de agrotóxicos e associações de classe: 

- Empresas nacionais e multinacionais; 

-Associações e Projetos. 

Organizações de proteção ao meio ambiente: 

-Associação Brasileira de Agroecologia (ABA); 

-Fórum Nacional de Combate ao Uso Abusivo de 

Agrotóxicos e Greenpeace Brasil. 

Produtores rurais e associações de classe: 

- Conselho Nacional de Agricultura (CNA); 

- Cooperativas Agrícolas. 

Organizações de proteção ao trabalhador: 

- Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura. 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir de Moraes (2019). 

 

Os grupos de interesse procuram avançar agendas nesta área, buscando influenciar a 

criação de regulações e a execução de leis. Esta configuração apresentada ocorre também em 

outras áreas e em outros países. Se por um lado alguns enfatizam a riqueza gerada pela produção 

agrícola, de outro lado alguns apontam as muitas restrições existentes e os custos que isto 

acarreta ao produtor. A influência do setor é facilitada pela concentração do mercado de 

agrotóxicos e grandes propriedades agrícolas no país. Estes grupos formam redes e buscam 

ampliar isenções fiscais, reduzir carga tributária, reduzir restrições e restringir o poder 

discricionário das agências reguladoras (MORAES, 2019). 

Ainda segundo Moraes, do outro lado, grupos enfatizam danos à saúde e ao meio 

ambiente, a concentração de riqueza decorrente da estrutura da produção agrícola no Brasil e a 

crescente demanda por produtos sem uso de agrotóxicos (orgânicos). Estes grupos são mais 

dispersos e formam uma rede descentralizada. Entre eles temos ativistas, cientistas, 

trabalhadores rurais, políticos entre outros. 

No Brasil, um número pequeno de empresas controla a maior parte do mercado de 

agrotóxicos segundo dados do Atlas do Agronegócio de 2018. São elas: Basf, Bayer, Dow 

AgroSciences, Du Pont e Syngenta. Quanto maior a empresa e o poder de cada grupo, maior 

será a mobilização para pressionar o Estado e provocar alterações na legislação. Na pesquisa 
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de campo, ao entrevistar um membro do grupo de interesse5 que defende menos restrições na 

regulação, ficou evidente a busca do setor em alterar percepções sobre o uso de agrotóxicos e 

dizem ser possível conciliar o uso com “práticas sustentáveis”, afirmou que “não é possível 

deixar de usar defensivos agrícolas”, pois a cultura principal é a soja, e isso implicaria produzir 

menos e finaliza que “é impossível deixar de plantar soja”. 

Em 2002, foi criado o Projeto de Lei (PL) nº 6.299 com o objetivo de revogar a Lei nº 

7.802/1989 e flexibilizar o uso de agrotóxicos no país. Desde que o projeto de lei foi aprovado 

por uma comissão especial da Câmara em junho de 2018, há uma grande mobilização contrária 

por parte dos grupos que defendem mais restrições representados pela sociedade civil, 

instituições de meio ambiente, segmentos do Estado, saúde e trabalho entre outros já 

apresentados no Quadro 3. Em maio de 2018, a Abrasco e a ABA apresentaram o “Dossiê 

Científico e Técnico”, contendo 15 notas técnicas lançadas contra o PL, visando dar 

contribuição às discussões.  

As discussões e posicionamentos contra a aprovação têm crescido na atualidade em 

função do projeto estar em vias de ser votado na Câmara. Para Bombardi (2021), as alterações 

trazidas pelo PL 6.299, conhecido como o “pacote do veneno”, vulnerabiliza ainda mais a 

exposição aos agrotóxicos e ao ser analisado em todos os aspectos, o interesse econômico 

prevalece sobre a saúde e o meio ambiente.  

Para o Ibama (2019), cada novo instrumento legal criado trouxe inovações, em função 

do desenvolvimento do conhecimento técnico-científico em nível mundial sobre a matéria 

regulada, bem como o aprimoramento dos meios de controle, avaliação e predição de riscos no 

país. Entre estes instrumentos, temos a Lei 7.802/89, que impôs maiores restrições e regras para 

o uso de agrotóxicos, porém, caso seja flexibilizada, representará retrocesso.  

Dentre as alterações, há propostas de que os poderes dos estados e municípios sejam 

reduzidos, centralizando, desse modo, o poder na União. Com isso, impede-se a criação de 

regras próprias sobre o tema em cada estado, permitindo-se apenas a instituição de leis de forma 

supletiva, ou seja, onde não houver uma lei específica feita pela União. Atualmente, a União é 

responsável por criar regras e fiscalizar o seu cumprimento; no entanto, os estados também têm 

poderes para criá-las e fiscalizá-las.  

O Quadro 4 representa um resumo dos principais pontos identificados que o PL pretende 

alterar. 

 
5 Entrevista: membro ligado à Associação de Classe e Estado  
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Quadro 4 – Proposta de alteração da política regulatória 

Principais pontos Lei 7.802/1989 PL 6.299/2002 

1-Nomenclatura Agrotóxicos Pesticidas 

2-Liberação de Novos 

Produtos 

Tripla análise envolvendo o Ibama, 

Mapa e Anvisa. 

Ficará a cargo do Mapa que tomará as 

principais decisões sobre o registro no 

país. 

3-Regras e Fiscalização 

A união é responsável por criar regra 

e fiscalizar o cumprimento, mas os 

estados também têm poderes para 

criar e fiscalizar. 

Haverá centralização de poder na União 

e impedimento da criação de regras 

próprias em cada estado. Os estados e 

municípios só poderão criar leis onde 

não houver uma lei específica criada 

pela União. 

4- Riscos/Proibição 

Se algum órgão nacional ou 

internacional relacionado ao meio 

ambiente ou à saúde emitir alerta de 

risco de algum produto, a União 

tomará providências imediatamente. 

Somente serão proibidos produtos que 

tenham “risco inaceitável” para a saúde 

humana ou ambiental. Caso essa 

situação seja comprovada 

cientificamente, o órgão competente 

instalará procedimento de análise.  

5-Agrotóxicos Genéricos e 

Equivalentes 

A responsabilidade fica a cargo do 

Mapa, Ibama e Anvisa, pautando-se 

pelos padrões de equivalência 

estabelecidos pela FAO. 

Ficará a cargo do Mapa. 

6-Propaganda 

A realização de propaganda comercial 

de agrotóxicos obriga que seja 

apresentada com clareza advertência 

sobre os riscos do produto à saúde 

humana e ao meio ambiente. 

Não haverá regra específica sobre 

propaganda de agrotóxicos, passando a 

seguir as recomendações da Lei 

9.294/1996. 

 

7- Registro Temporário Hoje não há essa possibilidade. 

Permite autorização de registro 

temporário de ingredientes ativos de 

agrotóxicos aprovados em pelo menos 

três países-membros da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), caso os órgãos 

reguladores não avaliem os dossiês de 

registro em 24 meses. 

8- Análise Toxicológica 

É obrigatória a análise em qualquer 

circunstância. 

Dispensa de análise toxicológica de 

produtos que possam ser utilizados em 

eventual caso de surto ou epidemia de 

doenças ou pragas. 

Fonte: Elaboração pela autora a partir da Lei 7.802/1989 e PL 6.299/2002. 

 

Em relação às alterações propostas pelo PL, fica evidente a flexibilização nos principais 

pontos ilustrados no Quadro 4. A preocupação maior deveria ser com o controle e 

monitoramento dos riscos à saúde humana e ambiental, bem como a apresentação de uma 

política para redução de agrotóxicos com embasamento científico. O uso de agrotóxicos na 

agricultura brasileira exige controle, regulação e monitoramento, pois são substâncias perigosas 

e usadas intensivamente.  

Em seu dossiê técnico “Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde”, a 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) apresenta uma obra de inspiração coletiva 

de um grupo de cientistas e se inscreve como uma das mais importantes contribuições da 

América Latina à tradição de grandes literaturas de luta contra o uso intensivo de agrotóxicos 
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agrícolas pela agricultura, que se inspirou na Primavera Silenciosa, de Rachel Carson (2010). 

O dossiê propõe uma série de ações e inciativas estratégicas que deveriam constar de um 

possível plano nacional, a saber:  

a. banimento dos banidos (banimento imediato dos agrotóxicos já proibidos em outros 

países); 

b. proibição da pulverização aérea e instituição de legislação sobre as distâncias mínimas 

permitidas para a pulverização terrestre;  

c. fim das isenções fiscais para agrotóxicos; 

d. fim do crédito para agrotóxicos;  

e. reavaliação dos agrotóxicos autorizados;  

f. monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água e em alimentos;  

g. rotulagem de produtos com agrotóxicos;  

h. fiscalização das condições de trabalho de populações expostas;  

i. fiscalização de danos ao meio ambiente;  

j. fiscalização de emissão de receituários agronômicos e monitoramento;  

k. participação da sociedade na construção do Plano Nacional de Enfrentamento do Uso 

dos Agrotóxicos e seus Impactos na Saúde e no Ambiente.  

 

A legislação atual estabelece que, para o registro e liberação de um novo produto no 

país, é necessário ter o aval dos três órgãos reguladores, Anvisa, que avalia os riscos à saúde; o 

Ibama, que analisa os perigos ambientais; e o Mapa, que analisa se ele é eficaz para matar pragas 

e doenças. Após aprovação tríplice, o Mapa formaliza o registro. Em abril de 2019, levantou-

se no Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (Agrofit), órgão responsável pelo cadastro de 

agroquímicos, o número de produtos registrados. Foram identificados 306 registros de 

ingredientes ativos e 2.149 registros de produtos formulados disponíveis para comercialização 

aproximadamente.  

A partir de 2019, houve alteração na forma de divulgação do registro de agrotóxicos, e 

o sistema passou a levar em conta todos os tipos de agrotóxicos, os que se destinam à indústria 

e os que destinam aos agricultores. Entre os tipos de registros, há dois grupos principais, o 

produto técnico e o produto formulado. Os produtos técnicos são princípios ativos novos, não 

são comercializados e vão na composição de produtos que serão vendidos. Já os produtos 

formulados são aqueles que chegarão até o consumidor final que, no caso, são os agricultores. 

O Decreto 5.981, de 06 de dezembro de 2006, permitiu o registro de produto técnico 
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equivalente6 e produto formulado equivalente7, que são produtos formulados com base em 

produto técnico equivalente. 

 Os Gráficos 1 e 2 demonstram detalhadamente o número de registros dos agrotóxicos, 

componentes e afins por tipo e por classificação ambiental entre os anos de 2000 e 2020, 

levantados no Mapa. Percebe-se um recorde histórico do número de registros aprovados nos 

últimos anos. Somente entre os anos de 2005 e 2020 o aumento foi de 501,21%.       

 

Gráfico 1 – Registro de agrotóxicos e afins por tipo (2000-2020) 

 

  Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mapa (2020). 

  

Entre os tipos de produtos registrados, há também os produtos formulados biológicos 

(BIO), os quais são considerados de baixo risco, ou seja, pouco tóxico classificado na categoria 

IV ou V, e os produtos biológicos para a agricultura orgânica (BIO/ORG), que iniciaram a partir 

da previsão legal do Decreto 6.913, de 23 de julho de 2009, sendo classificado como produto 

de baixo risco. Apesar de serem em menor número, observa-se um aumento a partir do ano de 

2015. 

 
6 Produtos técnicos equivalentes são cópias de princípios ativo novos. Normalmente são registrados pelas empresas 

quando caem as patentes, e serão utilizados para formulação de produtos comerciais. 
7 Produtos formulados equivalentes são produtos genéricos formulados com base em produtos técnicos 

equivalentes.  
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Gráfico 2 – Registro de agrotóxicos e afins por classificação ambiental (2000-2020) 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mapa (2020). 

 

Em relação aos registros de agrotóxicos por classificação ambiental, entre os anos de 

2000 e 2020, observa-se que a maioria dos produtos se classificam como muito perigoso e 

perigoso para o meio ambiente, classe II e III, respectivamente. Destaca-se o ano de 2020 em 

que dos 493 produtos registrados, 235 (47,67%) são considerados muito perigosos para o meio 

ambiente.  

Em 2016, foi criado o Projeto de Lei 6670/2016 que, caso seja aprovado, instituirá a 

Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA), que tem como objetivo a 

implementação de ações que contribuirão para a redução progressiva do uso de agrotóxicos na 

produção agrícola, pecuária, extrativista e nas práticas de manejo dos recursos naturais. Além 

disso, com a criação da lei, pretende-se ampliar a oferta de insumos de origens biológicas e 

naturais. O PL está sujeito à apreciação do Plenário e está em regime de tramitação prioritário. 

A criação e implementação desta política possibilitará a promoção da saúde e sustentabilidade 

ambiental, com a produção de alimentos saudáveis e consequentemente a redução das 

intoxicações pela exposição ocupacional e da população do entorno das áreas produtivas pelo 

uso indiscriminado de agrotóxicos agrícolas.  

Há uma grande mobilização por parte dos grupos que influenciam por mais restrições 

ao uso de agrotóxicos no momento, principalmente de órgãos que representam a saúde pública 

e de organizações de proteção ao meio ambiente. Entre as principais medidas da PNARA 
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destacam-se: redução progressiva do uso de agrotóxicos, fomentando a transição orgânica e 

agroecológica que são modelos de produção de manejo integrado; atualização de registros de 

agrotóxicos a cada três anos, uma vez que no Brasil não existe prazo determinado; reavaliação 

de produtos que são avaliados como perigosos em outros países (hoje o tempo de reavaliação 

de uma substância é longo); proibição gradual da pulverização aérea e de aplicações de 

agrotóxicos nas proximidades de escolas, moradias e rios.  

Ressalta-se que há deficiência dos órgãos reguladores no cumprimento das leis e normas 

que dizem respeito ao “uso seguro de agrotóxicos”. Em janeiro de 2008, foi aprovada pelo 

Mapa a Instrução Normativa nº 2, que define a distância mínima de quinhentos metros de 

povoações, cidades, vilas e bairros para a prática de pulverização aérea. Nas propriedades rurais 

visitadas na pesquisa de campo, ficou evidenciada a proximidade entre as moradias, 

alojamentos e refeitórios e as áreas de cultivo de soja e milho. Os trabalhadores foram 

questionados a respeito de associarem sintomas quando há pulverização mecânica e aérea. A 

maioria deles disse já estarem acostumados. Nota-se que não houve preocupação em manter 

estes espaços com distanciamento seguro das áreas de lavouras que constantemente são 

pulverizadas. 

Em relação à regulação do estado de Goiás, destaca-se a Lei nº 19.423/2016, 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 9.286/2018, que atribuiu competência ao estado para 

o desenvolvimento e implementação de programas de controle do comércio de agrotóxicos. A 

lei dispõe sobre a produção, o armazenamento, o comércio, o transporte interno, a utilização, o 

destino de resíduos e embalagens, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 

e afins. Em 2019, foi publicada a Instrução Normativa 03/2019, que instituiu a política estadual 

de fiscalização, que dispõe sobre a normatização do Sistema de Inteligência e Gestão Estadual 

de Agrotóxicos e afins (SIGEA).  

O SIGEA tem por objetivo controlar e monitorar as atividades realizadas por pessoas 

físicas ou jurídicas, referentes à utilização, prescrição, produção, manipulação, oferta, 

comercialização, devolução e recebimento de embalagens vazias contendo resíduos de 

agrotóxicos ou prestação de serviços de aplicação de agrotóxicos e afins no Estado de Goiás. 

Para auxiliar nesse controle e monitoramento, foi instituída a ferramenta operacional Agroativo 

(AGRODEFESA, 2019).  

Com a implementação deste sistema, será possível harmonizar os procedimentos de 

fiscalização e a criação de um banco de dados sobre o uso de agrotóxicos em Goiás. Segundo 
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o Coordenador do Programa de Agrotóxicos da Agrodefesa8, o sistema reunirá dados cadastrais 

das propriedades rurais, estabelecimentos comerciais, emissores de receitas agronômicas, 

empresas de softwares de receituário agronômico, unidades de recebimento de unidades vazias, 

prestadoras de aplicação, aplicadores e preparadores de calda. Destacou ainda que até fevereiro 

de 2021 havia apenas 30 trabalhadores rurais cadastrados no sistema. As propriedades têm 

prazo de 02 anos para cadastrar o aplicador de agrotóxicos e preparador de calda, bem como 

anexar certificação do curso ou treinamento em atendimento à Norma Regulamentadora (NR) 

31.8. O prazo para o cadastro encerra-se em outubro de 2021.  

O SIGEA e o Agroativo representam uma importante ferramenta no controle e 

fiscalização do uso de agrotóxicos em Goiás. Para a Agência Goiana de Defesa Agropecuária 

(AGRODEFESA, 2020), o sistema permitirá harmonizar os procedimentos de fiscalização, de 

forma transparente, e ampliará as ações prévias de educação sanitária executadas junto aos 

fiscalizados, no entanto ainda há muitas propriedades que não realizaram o cadastro no sistema. 

Segundo o coordenador do programa o órgão está trabalhando na sensibilização dos 

proprietários para que todos regularizem o cadastro. Para ele é uma ferramenta importante para 

avaliar, controlar e monitorar o uso de agrotóxicos em Goiás. Ressalta-se que os dados não 

estão abertos a comunidade e o sistema está em fase de implementação. 

O Brasil intensificou o uso de agrotóxicos a partir da década de 1970, mas somente em 

2002 houve a regulamentação de legislação que regula o processo do registro, da produção, o 

uso e o comércio dos agrotóxicos. A grande fragilidade está na fiscalização e nas medidas 

adotadas para que tais legislações sejam cumpridas. A legislação brasileira não prevê revisão 

periódica do registro dos agrotóxicos e, ainda hoje, são utilizados produtos proibidos em outros 

países.  

 

 

 

  

 
8 Entrevistado na pesquisa de campo. 



4 A EXPANSÃO DO USO DE AGROTÓXICOS 
 

 

Sob condições agrícolas primitivas, o fazendeiro tinha 

poucos problemas com insetos. Esses problemas 

aumentaram com a intensificação da agricultura – o 

emprego de áreas imensas a um único cultivo.  

Carson (1962, p. 26). 

 

4.1 CENÁRIO MUNDIAL 

O Brasil está entre os países que mais ampliaram o uso de agrotóxicos, com crescimento 

substancial a partir de 1990. Ao compararmos com países considerados grandes produtores 

agrícolas, a média de uso é superior. A Figura 3 ilustra o mapa do uso de agrotóxicos no mundo, 

considerando a média anual da quantidade aplicada de agrotóxicos por área cultivada (kg/ha) 

no período 1990-2019.  

Figura 3 – Mapa do uso de agrotóxicos – Média mundial (kg/ha) (1990-2019)  

 

Fonte: FAO, 2021. 

 

Observa-se que há uma grande heterogeneidade em relação à distribuição espacial do 

uso de agrotóxicos no mundo. Os dados da FAO (2021) demonstraram que o Brasil utilizou em 

média 3,77 kg/ha de ingrediente ativo entre os anos de 1990 e 2019 contra 2,69 kg/ha em nível 

mundial no mesmo período, uma diferença de 40,14%. Ao se analisar a situação entre 2010-

2019, nota-se que o Brasil está entre os dez países que mais utilizaram agrotóxicos, ficando 
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atrás apenas da China e dos Estados Unidos conforme Gráfico 3.  

  

Gráfico 3 – Uso de agrotóxicos quantidade total – Média 10 maiores (2010 a 2019) 
 

 
   Fonte: Elaborado pela autora a partir de FAO (2021). 

 

 

Na Tabela 7, a seguir, adaptada de Moraes (2019), foram selecionadas as dez maiores 

economias do mundo, além dos demais países do Mercosul9, BRICS10 e Tratado Norte-

Americano de Livre Comércio (Nafta11) para análise do uso. Observa-se que o uso de 

agrotóxicos no Brasil acelerou a partir de 1991, em proporção relativamente próxima à dos 

demais países do Mercosul.  

Os dados indicam que o Brasil está entre os países que mais intensificaram o uso de 

agrotóxicos: para cada hectare de área cultivada, a quantidade aplicada aumentou cerca de cinco 

vezes no período. O Japão e Itália apresentaram taxas mais elevadas que o Brasil entre 1991-

2015, porém a tendência tem sido a diminuição do uso.  

 Para Moraes (2019), à medida que o consumo no Brasil se expande, ampliam-se os 

interesses tanto dos produtores rurais como das indústrias químicas em evitar que regulações 

se tornem mais restritas. Esta tendência é reforçada pelo fato de que o consumo tem diminuído 

em vários países desenvolvidos, aumentando a importância relativa do mercado brasileiro. O 

 
9 Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 
10 Grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
11 Canadá, Estados Unidos e México. 
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autor reforça que, ao longo deste período, ocorreram mudanças substanciais em termos da 

dimensão da produção agrícola e extensão das áreas cultivadas.  

 

Tabela 7 – Uso de agrotóxicos - quantidade em kg/ha aplicada por área cultivada (1991-2019) 

 1991 2015 2019 

Argentina 0,94 5,41 6,07 

Brasil 1,06 6,28 5,94 

Paraguai 1,51 3,82 4,68 

Uruguai 1,36 6,13 8,03 

África do Sul 1,26 2,16 2,16 

China 5,82 13,05 13,07 

Índia 0,42 0,33 0,36 

Canadá 0,71 1,96 2,26 

Estados Unidos 2,05 2,56 2,54 

México 1,08 1,95 2,21 

Japão 15,34 12,05 11,90 

Alemanha 2,71 3,99 3,8 

França 5,43 3,44 4,46 

Itália 7,50 7 5,21 

Reino Unido 4,5 3 3,16 

Rússia 0,19 0,42 0,63 

Mundo 1,53 2,66 2,69 

   Fonte: Elaborado pela autora a partir de FAO (2021) e adaptado de Moraes (2019). 

 

 

Para Waxman (1998), ao comparar o Brasil com outras países, é necessário que se 

considerem pelo menos dois aspectos. Primeiro, a quantidade de agrotóxicos utilizada por área 

depende do tipo de produto e das condições climáticas. Produzir soja no cerrado brasileiro, por 

exemplo, requer uma quantidade de agrotóxicos diferente da necessária para se produzir soja 

no alto Meio-Oeste norte-americano, mantendo-se constante a produtividade. Segundo a 

dosagem necessária para se obter resultados semelhantes não é constante ao longo do tempo, 

visto que a potência das substâncias químicas é crescente. No caso do Brasil, a produção e o 

consumo de agrotóxicos são crescentes; quanto maior a produção, maior será a quantidade 

aplicada por área de cultivo. 

De acordo com Marcoux & Urpelainen (2011), outra forma complementar de análise 

dos dados é dividir a quantidade de agrotóxicos utilizada pela população do país. Isto corrigiria 

distorções do indicador da quantidade aplicada por área, qual seja que a área cultivada pode ser 

relativamente pequena e de uso intensivo.  

Ao analisarmos a quantidade total (toneladas) utilizada de agrotóxicos pelos continentes 

no período 2010-2019 (Gráfico 4), observa-se que o continente asiático é o que mais consumiu 

neste período (53%), seguido do continente americano (30%), do europeu (14%), do africano 

(2%) e Oceania (1%).  
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Gráfico 4 – Uso de agrotóxicos quantidade total – Média Continentes (2010 a 2019) 

  
                          Fonte: Elaborado pela autora a partir de FAO (2021). 

 

Ao se comparar o Brasil com a América do Sul no período 2010-2019, a média de uso 

é relativamente próxima, o que pode ser observado no Gráfico 5. O Brasil utilizou em média 

5,86 kg/ha de ingrediente ativo e os países da América do Sul 5,57 kg/ha.  

Gráfico 5 – Média uso de agrotóxicos – Brasil x América do Sul (2010-2019) 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de FAO (2021). 

 

Ressalta-se que os dados para o Brasil podem estar sendo subestimados pela FAO, pois 

divergem do calculado a partir da base de dados do IBAMA (2021) e IBGE (2019), onde a 

média encontrada foi de 6,73 kg/ha de ingrediente ativo no mesmo período. Embora haja 
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divergências entre o índice da base de dados nacionais e o da base de dados da FAO, este 

permite comparação entre os demais países e demonstra que a média nacional é superior à 

mundial.  

Todas essas diferenças apresentadas também podem ser explicadas por Mazoyer; 

Roudart (2010), que afirmam: toda forma de agricultura varia conforme o lugar e compõem-se 

por várias categorias de estabelecimentos que exploram diferentes tipos de solos e diversas 

espécies de plantas. Em cada região do mundo, pode suceder-se espécies de agricultura 

completamente distintas, que constituem as etapas de uma “série evolutiva”, desde o cultivo 

manual até a época moderna com cultivos motorizados e mecanizados.  

 

 

4.2 CENÁRIO NO BRASIL 

O Brasil destaca-se como o quarto maior produtor de grãos do mundo. As exportações 

do país nas últimas duas décadas demonstram que o país fica atrás apenas da China, dos Estados 

Unidos e da Índia, sendo responsável por 7,8% da produção mundial. Em 2020, produziu 239 

milhões e exportou 123 milhões de toneladas de grãos, e alcançou o primeiro lugar como 

produtor e exportador de soja, com 126 milhões de toneladas produzidas e 84 milhões 

exportadas, sendo responsável por 50% do comércio mundial de soja (EMBRAPA, 2021).  

Por outro lado, o Brasil tem apresentado a maior taxa de crescimento das importações 

mundiais de agrotóxicos, transformando-se no segundo maior mercado nacional, com uma 

média anual de vendas na ordem de US$ 10 bilhões (SINDIVEG, 2019), o que representa, 

conforme Pelaez et al. (2015), 20% do mercado global estimado em US$ 50 bilhões.  

A evolução do uso de agrotóxicos pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros 

demonstra um comportamento crescente com aumento de 3,9 % no período entre 1975-2017 

conforme Gráfico 6 e Tabela 8, a seguir. Ao se comparar os Censos de 2006 e 2017, observa-

se que a proporção de estabelecimentos que adotaram a prática do uso de agrotóxicos aumentou 

em 6,1% (IBGE, 2017).  
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Gráfico 6 – Estabelecimentos com uso de agrotóxicos (%) (1975-2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2017). 

 

O número de estabelecimentos que declararam utilizar agrotóxicos pode ser ainda 

maior, visto que é apenas uma declaração de uso espontânea. Outro ponto a ser observado 

refere-se à queda apresentada entre os Censos de 1995 e 2006, o que, segundo o gerente técnico 

do Censo Agropecuário, Antônio Carlos Florido, pode ser justificada pela mudança na 

nomenclatura, de “defensivos agrícolas” para “agrotóxicos”, com base na Lei Federal 7.802, de 

1989. De toda forma, os dados evidenciados no censo agropecuário convergem em tendência 

com os dados do volume de comercialização de tais substâncias (IBGE, 2017).  

 

Tabela 8 – Estabelecimentos com uso agrotóxicos no Brasil (1975-2017) 

Censos Agropecuários Estabelecimentos Percentual com declaração de uso 

1975 1.456.127 29,2 

1980 1.981.269 38,4 

1985 1.947.786 33,6 

1995 1.714.169 35,3 

2006 1.396.077 27 

2017 1.681.740 33,1 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Censo Agropecuário 1975 a 2017 (IBGE, 2017). 

 

Os dados do Censo Agropecuário apontaram que os estabelecimentos com mais de 500 

hectares de área de lavouras foram os que tiveram maior variação quanto à adoção do uso de 

agrotóxicos entre 2006 e 2017 (IBGE, 2017).  

Nota-se na Figura 4 que, entre 2006 e 2017, a proporção das unidades agropecuárias que 

utilizam agrotóxicos aumentou em todos os municípios.  
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Figura 4 - Proporção de estabelecimentos agropecuários que declararam usar agrotóxicos por município no 

Brasil (2006 e 2017) 

 
Fonte: IBGE, 2006, 2017 e 2020. 

 

O Brasil comercializou cerca de 620 mil toneladas de ingredientes ativos de agrotóxicos 

em 2019. Entre 2010 e 2019, houve um aumento de 71,58%, passando de um total de 361.661 
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toneladas de ingrediente ativo para 620.537, conforme Gráfico 7.  

 

Gráfico 7 – Comercialização de agrotóxicos e afins no Brasil (2010-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de IBAMA (2021). 

 

 Ao se analisar a quantidade de ingrediente ativo por área cultivada (kg/ha), nota-se um 

aumento de 38,15% no período 2010-2019, com destaque para o ano de 2019 que apresentou o 

maior consumo de ingrediente ativo kg/ha (Gráfico 8). Ressalta-se que esse indicador foi 

calculado a partir da quantidade de ingrediente ativo comercializado e área plantada.  

 

Gráfico 8 – Quantidade de ingrediente ativo (2010-2019) 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de IBAMA (2021) e IBGE (2021). 

 

Ao se analisar o mapa das despesas com agrotóxico, conforme Figura 5, observa-se que 
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ultrapassam os R$ 500,00 por hectare nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo Reyna 

et. Al (2020), são regiões onde a agricultura é bem desenvolvida em termos de tecnologia e 

mercados, implicando que esse tipo de despesa é um componente importante do processo 

produtivo na agricultura dessas regiões.  

Figura 5 – Despesas com agrotóxicos/hectare (2017) 

 
Fonte: IBGE, 2017 e 2020. 
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Nos últimos anos, houve uma grande expansão dos Organismos Geneticamente 

Modificados (OGMs). Segundo Bombardi (2017), autora do atlas “Geografia do uso de 

agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia”, no Brasil, 96,5% da produção de soja 

é transgênica, seguida do milho com 88,4%. Uma parte significativa destes cultivos 

transgênicos dizem respeito a sementes tolerantes ao herbicida glifosato, principal agrotóxico 

comercializado no País em 2019, correspondendo a 49,41% do volume total, conforme mostra 

a Tabela 9.  

Tabela 9 – Os 10 ingredientes ativos mais vendidos no Brasil (2019) 

Ingrediente Ativo Vendas (toneladas de IA) Ranking 

Glifosato e seus sais 217.592,24 1º 

2,4 D 52.426,92 2º 

Mancozebe 49.162,59 3º 

*Acefato 28.432,50 4º 

*Atrazina 23.429,38 5º 

Clorotalonil 16.653,05 6º 

Dicloreto de paraquate 16.398,14 7º 

Malationa 13.576,47 8º 

Enxofre 11.882,33 9º 

Corpirifós 10.827,78 10º 

  Fonte: Elaborado pela autora a partir de IBAMA (2021). *Substâncias proibidas na União Europeia. 

 

As maiores concentrações do uso de agrotóxicos coincidem com as regiões de maior 

intensidade de monoculturas de soja, milho e cana. O estado de Mato Grosso lidera o ranking, 

representando 18,9% do total, seguido de São Paulo (14,5%), Paraná (14,3%), Rio Grande do 

Sul (10,8%), Goiás (8,8%), Minas Gerais (9%), Bahia (6,5%), Mato do Sul (4,7%) e Santa 

Catarina (2,1%) e 10,4% pelos demais estados (PIGNATI et al., 2014).  

A área plantada no Brasil de lavouras temporárias e permanentes permanece crescente 

no período analisado, conforme Gráfico 9. Segundo dados do Censo agropecuário de 2017, as 

culturas da soja, do milho e da cana-de-açúcar utilizam cerca de 80% do total de agrotóxicos 

consumidos no Brasil e são responsáveis por 78,96% do total do valor de produção das lavouras 

temporárias.  

O crescimento médio da produção dessas culturas foi de 86% entre os dois últimos 

censos agropecuários, com destaque para a soja (123%), enquanto a expansão das respectivas 

áreas cultivadas foi de 44% no mesmo período (IBGE, 2017), conforme ilustra o Gráfico 9 a 

seguir. 
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Gráfico 9 – Área plantada no Brasil (2010-2019) 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de IBGE (2021a). 

 

Dentre os cultivos das lavouras temporárias analisados no Brasil, a cultura predominante 

é a soja, representando 47,35% de toda a área plantada (35,93 milhões de hectares), seguida do 

milho com 23,43% e da cana com 13,32%, conforme Tabela 10. 

 
Tabela 10 – Área plantada, média de uso de agrotóxicos por tipo de cultura no Brasil (2019) 

Cultura  Área plantada 

(hectares) 

Média de uso de agrotóxicos 

(litros/hectares) 

Consumo de agrotóxicos 

(litros) 

Soja 35.930.334 17,7 635.966.911,80 

Milho 17.776.669 7,4 131.547.350,60 

Cana-de-açúcar 10.109.413 4,8 48.525.182,40 

Demais culturas 12.050.438 - 141.400.252,70 

Total 75.866.854 - 957.439.697,50 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de IBGE (2021b) e Pignati et al. (2014 e 2017). 

 

As três culturas representam 84,10% de toda a área plantada de culturas temporárias e 

foram as que mais consumiram agrotóxicos no período analisado, correspondendo a cerca de 

85,23% de todo o consumo do país em 2019, sendo a soja responsável por 66,42%, seguida do 

milho com 13,74% e a cana com 5,07%.  

 

4.3 SUDOESTE DE GOIÁS 

Os dados do Censo Agropecuário de 2006 e 2017 apontaram que a proporção das 

unidades agropecuárias que utilizam agrotóxicos aumentou em todos os municípios do 
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Sudoeste de Goiás, seguindo a tendência nacional, o que pode ser visto na Figura 6. Em relação 

à distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Sudoeste de Goiás, há uma forte concentração 

nos municípios pesquisados, onde a taxa de adoção de agrotóxicos pelos estabelecimentos 

ultrapassa 40%.   

Entre os municípios pesquisados, destaca-se o município de Montividiu que, em 2006, 

estava entre 40 e 50%, e em 2017, mais de 50% dos estabelecimentos declararam utilizar 

agrotóxicos. Já nos municípios de Jataí e Rio Verde também houve acréscimo na adoção do 

uso, sendo que em 2006 a taxa estava entre 30 e 40% e, em 2017, entre 40 e 50% dos 

estabelecimentos que declararam utilizar agrotóxicos. Esse aumento pode ser explicado pela 

participação das culturas da soja, do milho e da cana-de-açúcar.  

Figura 6 – Mapa de estabelecimentos com uso de agrotóxicos em Goiás (2006 e 2017) 

 
Fonte: IBGE, 2006, 2017 e 2020. 
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Os mapas apresentados nas Figuras 7, 8 e 9 demonstram a expansão das culturas da soja, 

do milho e da cana-de-açúcar entre os anos de 1974 e 2019. Optou-se por apresentar a partir de 

1974, tendo em vista que foi a partir daí que se acelerou o consumo de agrotóxico, propiciado 

pela política estatal de incentivo ao crédito e desoneração fiscal. Em 1974, a área dos três 

munícipios juntos destinada ao cultivo da soja era de apenas 4.215 hectares. A partir da década 

de 1985 percebe-se um aumento significativo, saltando para 195.120 hectares. Entre os anos de 

2010 e 2019, o aumento foi de 32,29%, chegando em 2019 com uma área de 762.000 hectares, 

sendo Rio Verde com 44,62%, seguido de Jataí 37,66% e Montividiu 17,72%.   

Figura 7 – Mapa expansão da soja em Goiás – 1974 a 2019 

 
Fonte: IBGE, 2020. 
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Em relação ao milho, também houve aumento expressivo na área, passando de 48.750 

hectares em 1974 para 626.400 hectares em 2019. Dentre os três munícipios, o destaque é para 

o munícipio de Rio Verde, que ocupou 45,98% da área total de milho dos três municípios, 

seguido de Jataí com 34,80% e Montividiu com 19,22%. Ressalta-se que a área ocupada pelo 

milho ocorre em duas safras, sendo a segunda safra com maior concentração, ocupando parte 

da área destinada à soja. 

Figura 8 – Mapa de expansão do milho em Goiás – 1974 a 2019 

 
Fonte: IBGE, 2020. 
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No caso da cana-de-açúcar, o comportamento é um pouco diferente das culturas da soja 

e do milho. Entre os anos de 1974 e 1985, não houve aumento significativo, e manteve-se 

estável. Entre os munícipios também não houve uma tendência, em Rio Verde voltou a expandir 

a partir dos anos 2000 e em Jataí, a partir de 2009. Já no município de Montividiu a área 

destinada à cana-de-açúcar é pequena e só houve plantio a partir de 2008, tendo crescimento a 

partir de 2010. A área total ocupada pelos três municípios é de 59.700 hectares, sendo 55,27% 

em Rio Verde, 41,88% em Jataí e apenas 2,85% em Montividiu.  

Figura 9 – Mapa expansão da cana-de-açúcar em Goiás – 1974 a 2019 

 
Fonte: IBGE, 2020. 
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Ao se analisar a quantidade de ingrediente ativo por área cultivada em Goiás (kg/ha), 

nota-se que a média é superior à nacional. Enquanto a média nacional foi de 5,86 kg/ha, em 

Goiás foi de 7,15 kg/ha, como ilustrado no Gráfico 10. Destaque para o ano de 2013 em que a 

média foi de 8,29 kg/ha. Ao se analisar a área plantada da cultura da soja, do milho e da cana-

de-açúcar em Goiás, identificou-se que as três juntas representam 90,27% da área total de 

lavouras temporárias, sendo responsáveis por cerca de 86% do volume de agrotóxicos utilizados 

em 2019. A concentração destas culturas e o alto consumo de agrotóxicos pode explicar essa 

média acima da nacional. 

Gráfico 10 – Quantidade de ingrediente ativo (2010-2019) 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de IBAMA (2021) e IBGE (2021). 

 

A área total dos três municípios destinada a lavouras temporárias em 2019 era de 

1.505.423 hectares, sendo 50,62% ocupada pela soja, seguida do milho com 41,61% e da cana 

com 3,96%, conforme Tabela 11. Os três municípios juntos representam 22,60% da área total 

de lavouras temporárias de Goiás em 2019. 

 

Tabela 11 – Área plantada, média de uso de agrotóxicos por tipo de cultura Sudoeste de Goiás (2019) 

Cultura 

agrícola 

Área plantada 

(hectares) 

Média de uso de agrotóxicos 

(litros/hectares) 

Consumo de agrotóxicos 

(litros) 

Soja 762.000 17,7 13.487.400 

Milho 626.400 7,4 4.635.360 

Cana 59.700 4,8 286.560 

Demais 

culturas 

57.323 - 589.118,26 

Total 1.505.423 - 18.998.438,26 

Fonte: IBGE (2021b) Produção Agrícola Municipal; Pignati et al. (2014 e 2017). 
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Os resultados mostraram o predomínio da área plantada de soja, milho e cana-de-açúcar. 

Os três cultivos corresponderam a 96,91% de todo o volume de agrotóxicos utilizados nos 

municípios de Jataí, Rio Verde e Montividiu. A soja consome cerca de 71%, seguida do milho 

com 24,40% e a cana com 1,51%. O uso intensivo de agrotóxicos na área de estudo está atrelado 

principalmente à expansão do plantio da soja transgênica, que ampliou o consumo de glifosato, 

bem como a expansão da área de cultivo, com predominância da monocultura. 

Os custos dos danos ambientais e à saúde humana provenientes do uso dos agrotóxicos 

não são computados no processo produtivo, ou seja, nem os preços dos agrotóxicos refletem 

esses custos, tampouco os preços dos produtos agrícolas colocados à venda no mercado. É um 

custo absorvido por toda a sociedade e externalizado nas planilhas do Ministério da Saúde ao 

se repassar verba para o atendimento médico-hospitalar no Sistema Único de Saúde, bem como 

nas planilhas da previdência social ao conceder benefícios sociais (SOARES, 2010).  

Moraes (2019) afirma que, caso os produtores rurais e as indústrias químicas fossem 

livres para decidir sobre as quantidades produzidas e utilizadas, provavelmente níveis 

escolhidos fossem maiores que os atuais, e o nível de produção e utilização de agrotóxicos 

estaria acima do socialmente ótimo, tendo em vista que custos seriam impostos principalmente 

sobre terceiros, beneficiando alguns em detrimento do bem-estar da sociedade.  

No panorama atual que demonstra um uso crescente de agrotóxicos, dificilmente haverá 

sustentabilidade, pois a necessidade aumenta cada vez mais, em decorrência do modelo agrícola 

baseado em monoculturas, que é quimicamente dependente. Diante disso, torna-se essencial a 

regulamentação da produção, comércio e uso. Para Moraes (2019), essa regulamentação deve 

equilibrar ao menos três fatores: performance agronômica, saúde pública e meio ambiente. Com 

isso, limitar-se-ia à imposição de custos a terceiros e a manutenção sustentável do fornecimento 

de bens públicos ou semipúblicos, tais como água potável, ar puro, solos saudáveis e saúde 

pública. 

 

 

 

 

  



5 EFEITOS DO USO DE AGROTÓXICOS NA SAÚDE  
 

 

A contaminação do nosso mundo não é só uma questão de 

pulverização em massa. Na verdade, para a maioria de nós 

isso é de menos importância do que as numerosas exposições 

em menor escala às quais estamos sujeitos dia após dia, ano 

após ano.  

Carson (2010, p. 152). 

 

5.1 INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS   

As populações residentes em regiões com grande produção agrícola, em que há 

predomínio de monoculturas, estão suscetíveis ao risco de intoxicações provocadas por 

agrotóxicos agrícolas. Os trabalhadores rurais expostos ocupacionalmente e os indivíduos que 

residem próximos às lavouras apresentam maior risco, principalmente pelas pulverizações 

aéreas. De acordo com Chaim (1999), nestes casos, apenas 30% do agrotóxico atinge o alvo e 

o restante contamina solos, água, florestas, áreas residenciais. Outros estudos, como o de 

Rigotto et al. (2010), indicam que águas subterrâneas estão sendo poluídas, colocando em risco 

a saúde de populações que se abastecem de poços nas regiões com produção agrícola. 

Os trabalhadores rurais pertencem ao grupo de maior exposição aos perigos da 

contaminação pelos agrotóxicos agrícolas, especialmente os que têm contato direto com os 

produtos, entre eles os aplicadores, os preparadores de calda, os responsáveis pelo transporte e 

pelo armazenamento destas substâncias químicas. As consequências descritas na literatura 

compreendem: alergias; distúrbios gastrintestinais, respiratórios, endócrinos, reprodutivos e 

neurológicos; neoplasias; mortes acidentais; suicídios, entre outros (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010).  

A ação das substâncias químicas é proporcional à dose, ao tempo de exposição e 

absorção, bem como à toxicidade do produto. A intoxicação ocorre principalmente por duas 

vias: dérmica e digestiva, levando a intoxicações agudas e crônicas. Para Buschinelli e Kato 

(2011), a intoxicação é a manifestação dos sintomas de desequilíbrio gerado pelo agente tóxico 

interagindo com o organismo. Segundo Londres (2011), existem três tipos de intoxicação, a 

saber:  

• Intoxicação aguda: é aquela em que os sintomas surgem rapidamente, logo após a 

exposição ao produto. Trata-se de exposição de curto período, a doses elevadas de 

produtos muito tóxicos. Pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave (a maioria 

das notificações são de intoxicação aguda); 

• Intoxicação subaguda: ocorre por exposição moderada ou pequena a produtos 
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medianamente tóxicos. Os efeitos podem aparecer em alguns dias ou semanas e 

podem incluir dores de cabeça, fraqueza, mal-estar, dor de estômago, sonolência, 

entre outros; 

• Intoxicação crônica (efeitos crônicos): caracteriza-se pelo surgimento tardio. Os 

sintomas são normalmente subjetivos e aparecem apenas após meses ou anos da 

exposição pequena ou moderada a um ou vários produtos tóxicos. 

Para uma melhor compreensão, na Tabela 12 são apresentados os sintomas de 

intoxicação aguda e crônica de acordo com os principais grupos químicos de agrotóxicos. 

 

Tabela 12 – Classificação e efeitos e/ou sintomas agudos e crônicos 

Ação Grupo químico Sintomas de intoxicação aguda Sintomas de 

intoxicação crônica 

Inseticidas 

Organofosforados e 

carbamatos 

 

 

 

Organoclorados 

 

 

 

 

 

Piretroides sintéticos 

 

Fraqueza, cólicas abdominais, 

vômitos, espasmos musculares e 

convulsões 

 

Náuseas, vômitos, contrações 

musculares involuntárias 

 

 

 

 

Irritações das conjuntivas, 

espirros, excitação, convulsões 

Efeitos neurotóxicos 

retardados, alterações 

cromossomiais e 

dermatites de contato 

 

Lesões hepáticas, 

arritmias cardíacas, 

lesões renais e 

neuropatias periféricas 

 

Alergias, asma 

brônquica, irritações nas 

mucosas, 

hipersensibilidade 

Fungicidas 

Ditiocarbamatos 

 

 

 

Fentalamidas 

Tonturas, vômitos, tremores 

musculares, dor de cabeça 

 

 

 

 

Alergias respiratórias, 

dermatites, doença de 

Parkinson, cânceres 

 

Teratogêneses 

 

Herbicidas 

Dinitrofenóis e 

Pentaclorofenol 

 

Fenoxiacéticos 

 

 

Dipiridilos 

Dificuldade respiratória, 

hipertermia, convulsões 

 

 

Perda de apetite, enjoo, vômitos, 

fasciculação muscular 

 

Sangramento nasal, fraqueza, 

desmaios, conjuntivites 

Cânceres e cloroacnes 

 

 

Indução da produção de 

enzimas hepáticas, 

cânceres, teratogêneses 

 

Lesões hepáticas, 

dermatites de contato, 

fibrose pulmonar 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de OPAS/OMS (1996) e Godoy (2018). 

 

Os agrotóxicos são agentes xenobióticos que, segundo Marrs et al. (2009), são 

substâncias químicas alheias ao sistema biológico com as quais o homem tem contato, tais como 

medicamentos, produtos industriais, alimentos, agrotóxicos, cosméticos, poluentes, entre outras 

que podem causar dano ao sistema biológico. Estes agentes no ambiente oferecem risco 

ocupacional à saúde dos trabalhadores rurais, podendo causar as intoxicações agudas e crônicas.  
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Os casos de intoxicação dos trabalhadores rurais, em sua grande maioria, ocorrem por 

falta de informação ou recursos técnicos qualificados. Desta forma, equipamentos de proteção 

individual (EPIs) tendem a não ser utilizados no momento do preparo e aplicação dos pesticidas, 

sobretudo por nem sempre estarem adequados à realidade e ao clima das regiões agrícolas 

brasileiras (PERES; MOREIRA, 2007).  

Dados do último Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 

Agrotóxicos, publicado em 2018, apontou que, entre os anos de 2007 e 2015, foram notificados 

84,2 mil casos, e que em 2014 foi registrada a maior incidência de notificação de intoxicações 

por agrotóxicos no Brasil: 6,26 casos para cada 100 mil habitantes. Entre os entes federados, 

tiveram destaque os estados de Tocantins, Espírito Santo, Paraná, Roraima e Goiás, 

apresentando valores acima do dobro da média nacional (BRASIL, 2018).  

Ressalta-se que um número maior de notificações não necessariamente representa maior 

número de casos de intoxicação, e sim melhor capacidade de atuação da vigilância à saúde 

desses estados ao detectar e notificar os casos, diante de um cenário nacional em que, segundo 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), a estimativa é de que a cada 01 caso registrado no 

país, 50 são subnotificados. Todos os casos suspeitos de indivíduos que, tendo sido expostos a 

agrotóxicos, apresentem sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais 

devem ser notificados. 

A notificação compulsória deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável 

pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas após 

o atendimento, pelo preenchimento da Ficha de Investigação Intoxicação Exógena. As 

notificações serão encaminhadas ao Núcleo de Vigilância em Saúde do município e, 

posteriormente, ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) instalados nas 

Superintendências de Vigilância Sanitária (SUVISA) de cada unidade federativa do país.  

O CIATox é órgão responsável pela notificação no Sistema de Informação de Agravos 

e Notificação (SINAN), sistema de informações oficial do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX), sistema de informações 

da Fiocruz. É nestes sistemas que ocorrem os registros e processamento dos dados sobre 

agravos e doenças de notificação em todo o território nacional. Segundo Neves et al. (2020), a 

melhor forma de analisar as intoxicações de um estado ou município é acessar as fichas de 

notificação de intoxicação armazenadas nos CIATox de cada região.  

Para uma melhor compreensão dos casos de intoxicações por agrotóxicos agrícolas no 
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Brasil, buscou-se analisar a série histórica dos casos notificados de intoxicações por agrotóxicos 

no SINAN, entre os anos de 2010 e 2019, de acordo com as variáveis: tipo de agente tóxico, 

circunstância da exposição, tipo de evolução, por exposição ao trabalho e ocupação. Nota-se 

um aumento de 67,8% em relação número de casos notificados acumulado em 2015. Nesse 

período, foram notificados 124,1 mil casos notificados no Brasil.  

Quanto ao tipo de agente tóxico, o raticida foi o que apresentou maior frequência 

(39,82%), seguido do agrotóxico de uso agrícola (36,58%), agrotóxico doméstico (12,68%), 

produto veterinário (8,8%) e de uso em saúde pública (2,12%) conforme Tabela 13.  

 

Tabela 13 – Intoxicação por agrotóxicos, por agente tóxico – Brasil (2010 - 2019) 

Agrotóxico 

agrícola  

Agrotóxico 

doméstico 

Agrotóxico saúde 

pública 

Raticida Produto 

veterinário 

Total 

45.412 15.752 2.637 49.444 10.925 124.170 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Ministério da Saúde - Sinan Net (2020).  

*Dados de 2017 a 2019 sujeitos a revisão. 

 

A Tabela 14 ilustra os dados de notificação de intoxicações por agrotóxicos, segundo a 

circunstância de exposição, mostrando que a maioria dos casos foram decorrentes de tentativas 

de suicídio, equivalente a 64.735 casos (52,13%), seguido de exposição acidental (28,12%), 

uso habitual (7,45%), ambiental (3,68%), e demais circunstâncias (8,61%). No Brasil, diversos 

estudos identificaram casos de suicídio de trabalhadores agrícolas com intoxicação por 

agrotóxicos (CALDAS; RECENA, 2005; MENEGHEL et al., 2004).  

Tabela 14 – Intoxicação por agrotóxico, por circunstância da exposição – Brasil (2010 - 2019) 

 Agrotóxico 

agrícola  

Agrotóxico 

doméstico 

Agrotóxico 

saúde pública 

Raticida Produto 

veterinário 

Total 

Tentativa de suicídio  17.299 5.507 328 36.891 4.710 64.735 

Acidental 13.926 7.209 861 8.401 4.527 34.924 

Uso Habitual 7.166 868 580 244 392 9.250 

Ambiental 3.166 668 452 144 136 4.566 

Demais  3.855 1.500 416 3.764 1.160 10.695 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Ministério da Saúde - Sinan Net (2020).  

*Dados de 2017 a 2019 sujeitos a revisão. 

 

 

Ao se analisar as notificações de intoxicação segundo a evolução dos casos, predominou 

a cura sem sequela em 79,02%. Em 14,49% dos casos, as informações sobre a evolução eram 

ignoradas ou o campo na ficha estava em branco, enquanto os casos que evoluíram para óbito 

representaram 2,75% (Tabela 15).  
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Tabela 15 – Intoxicação por agrotóxico, por evolução – Brasil (2010 - 2019) 

 Agrotóxico 

agrícola  

Agrotóxico 

doméstico 

Agrotóxico 

saúde pública 

Raticida Produto 

veterinário 

Total 

Ignorado ou em branco 5.291 1.878 550 8.929 1.343 17.991 

Cura sem sequela 36.461 13.197 2.008 37.349 9.104 98.119 

Cura com sequela 842 199 46 613 130 1.830 

Óbito pela intoxicação 1.818 168 11 1.265 153 3.415 

Óbito por outra causa 131 26 3 91 16 267 

Perda de seguimento 869 284 19 1.197 179 2.548 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Ministério da Saúde - Sinan Net (2020).  

*Dados de 2017 a 2019 sujeitos a revisão. 

 

Na Tabela 16, o que chama atenção é o fato de que a maioria das notificações por 

agrotóxicos registrados neste período não são por exposição ao trabalho. Dos 124.170 casos 

notificados, 9.883 não informaram na ficha se a intoxicação ocorreu por exposição ao trabalho 

(7,96%). A hipótese é de que o campo destinado a essa informação não foi preenchido 

corretamente ou foi deixado em branco ou até mesmo ignorado.   

 

Tabela 16 – Intoxicação por agrotóxico, por exposição ao trabalho – Brasil (2010 - 2019) 

 Agrotóxico 

agrícola  

Agrotóxico 

doméstico 

Agrotóxico 

saúde pública 

Raticida Produto 

veterinário 

Ignorado ou em branco 2.732 1.223 128 5.096 704 

Sim 18.837 1.680 1.407 865 1.070 

Não 23.843 12.849 1.102 43.483 9.151 

Total 45.412 15.752 2.637 49.444 10.925 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Ministério da Saúde - Sinan Net (2020).  

*Dados de 2017 a 2019 sujeitos a revisão. 

 

Em relação a intoxicação por agrotóxico agrícola, 41,48% das notificações são 

provocadas pela exposição ao trabalho e os outros 58,52% ocorrem sem exposição ao trabalho.  

Não foi possível buscar as notificações por intoxicação segundo a ocupação no SINAN 

referente ao período estabelecido para análise, pois essa variável não estava disponível para 

filtragem no sistema dentro do período analisado. Diante disso, analisamos pelo relatório 

nacional publicado em 2018 referente ao período entre 2007 e 2015, o qual demonstrou que a 

prevalência é de trabalhador agrícola e afins (28,8%), seguido de estudante (15,8%), dona de 

casa (14,5%), ignorada (4,9%), e demais ocupações (15,8%). 

Os dados demonstram a vulnerabilidade no uso e manuseio de agrotóxicos, 

principalmente pelos trabalhadores rurais, que é a ocupação com a maior taxa de intoxicação 

por agrotóxicos.  
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5.2 INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS AGRÍCOLAS NO SUDOESTE DE GOIÁS 

(2010-2019) 

 

Desde a década de 1960, passou a ser comum a utilização de substâncias químicas nas 

lavouras da região, o que foi intensificado com a modernização da agricultura, para garantir o 

aumento da produção e da produtividade. Os riscos ao ambiente e à saúde humana foram 

negligenciados. Para Carson (2010), o desejo por um método fácil e rápido para matar plantas 

indesejadas deu origem ao crescimento destas substâncias químicas. Entre as substâncias 

utilizadas inicialmente nas lavouras da região, destacava-se o Aldrim (derivado da aldrina), 

considerado uma substância extremamente tóxica, tendo como consequências alterações 

degenerativas no fígado e nos rins.  

 

Como a dieldrina, a aldrina é extremamente tóxica e produz alterações degenerativas 

no fígado e nos rins. Uma quantidade do tamanho de um comprimido de aspirina é 

suficiente para matar mais de quatrocentas codornas. Muitos dos casos de 

envenenamento humano foram registrados, a maior parte deles relacionada ao 

manuseio industrial (CARSON, 2010, p. 38). 

 

Entre as entrevistas realizadas, uma delas é de um pequeno agricultor aposentado que 

nos relatou sobre o manuseio do Aldrim. Segundo ele, era bastante comum a utilização do 

“veneno” Aldrim no plantio de arroz e milho, especialmente na década de 1960 e 1970. Naquela 

época, o modo de preparação era rudimentar e simples, porém extremamente arriscado. Era 

feita uma solução com água para que o pó branco do “veneno” se dissolvesse, e a mistura era 

aplicada nas sementes. Todo o processo de mistura era realizado com as próprias mãos, sem 

uso de qualquer equipamento de proteção.  

O plantio de arroz era realizado com plantadoras manuais (matraca) e no plantio do 

milho a semente era jogada diretamente na cova. O agricultor nos revela ainda que, ao lançar a 

semente, o pó branco do “veneno” subia e se fixava nas roupas. Quando questionado sobre a 

finalidade da substância Aldrim, afirmou: “a gente usava para matar a broquinha e os 

passarinhos”, usavam para “proteger a plantação”. Questionado sobre os sintomas após contato 

com o agrotóxico, a resposta era de que alguns trabalhadores e agricultores apresentavam dor 

de cabeça. 

No Brasil, houve a proibição do Aldrim nos anos de 1980, quando foi editada a Portaria 

nº 329/MA, de 2 de julho de 1985, por ser uma substância extremamente tóxica.  Mesmo assim, 

havia exceções para a produção de iscas nos combates a formigas e para a utilização em 

atividades de florestamento e reflorestamento. A proibição definitiva só ocorreu em 1998. 

A utilização do Aldrim foi liberada por um período longo, ficando evidente o risco e os 
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possíveis danos para a saúde dos trabalhadores/agricultores e para o ambiente, tendo em vista 

que todo esse preparo era realizado sem o uso de EPIs ou qualquer outro tipo de equipamento 

de proteção, podendo ocasionar intoxicação aguda e, ao longo do tempo, crônica. Para Peres & 

Moreira (2007), a vulnerabilidade é evidenciada na exposição do trabalhador aos efeitos 

nocivos desses agentes químicos, na contaminação do ambiente, nos processos de descarte 

inadequado de embalagens vazias, na inadequação da destinação dos resíduos do processo 

produtivo e no manejo. 

Apesar de na região se praticar agricultura moderna, ainda é possível encontrar nas 

pequenas propriedades modo de cultivar e colher rudimentar, utilizando-se ferramentas e 

equipamentos manuais, como mostrado na Fotografia 1 (imagem autorizada), em que está 

retratada a colheita de arroz. Nesse caso ilustrado, percebemos que não há utilização de nenhum 

equipamento de proteção, porém o agricultor nos relatou que não foi utilizado nenhum 

“veneno” ou adubo químico nessa plantação. 

Fotografia 1 – Colheita manual de arroz 

 
Fonte: Imagem cedida e autorizada pelo agricultor entrevistado (2021). 

 

O uso de EPIs passou a ser obrigatório a partir da criação da Lei nº 6.514/77 da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), e regulamentado pela Norma Regulamentadora 

(NR) nº 6, de 1978. Somente em 2005 foi criada a NR nº 31, que dispõe sobre a segurança e 

saúde do trabalho rural. Nas entrevistas realizadas com gestores de duas grandes propriedades 

rurais, questionou-se sobre o controle e monitoramento do uso de EPIs pelos trabalhadores. A 

informação obtida é de que há controle, monitoramento e assessoramento por empresa 

especializada, bem como o Programa de Gestão, Segurança, Saúde e Meio Ambiente de 

trabalho rural em obediência às NRs de nº 04, 05, 07, 09 e 31.  
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Os gestores afirmaram que há resistência por parte de alguns trabalhadores ao uso dos 

equipamentos. Neves et al. (2020) afirmam que os EPIs não são equipamentos confortáveis, 

são quentes e não maleáveis, dificultando as atividades manuais, e por este motivo há uma 

resistência e rejeição em sua utilização por estes sujeitos. Na Fotografia 2, é possível observar 

que o trabalhador está usando todos os equipamentos obrigatórios, no entanto, em seu relato, 

afirma que há desconforto, principalmente nos dias em que as temperaturas estão altas, o que é 

bem comum na região.   

Fotografia 2 – Equipamento de Proteção Individual – Aplicador agrotóxico 

 
Fonte: Pesquisa de campo; Almeida (fotógrafa), 2018. 

 

 Em Goiás, temos o Centro de Informação e Assistência Toxicológica do estado de Goiás 

(CIATox - GO), criado em 1986 a partir da necessidade de serviço especializado com objetivo 

de fornecer informações e orientações a profissionais da área da saúde, bem como pacientes 

vitimados por exposições químicas, incluídas as exposições por substâncias potencialmente 

tóxicas, contaminação por agrotóxicos agrícolas ou domésticos. É um departamento técnico da 

SUVISA, sendo esta vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. O CIATox – GO 

possui uma equipe multidisciplinar de profissionais que atuam em regime de plantão, 

promovendo direcionamento e atendimento aos casos suspeitos de intoxicação.  

 Para a toxicologista do CIATox – GO, muitos casos de intoxicação aguda por 

agrotóxicos deixam de ser notificados por falta de associação dos sintomas com o produto ao 
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qual se foi exposto ou por falta de diagnóstico e investigação nas unidades de saúde, que 

normalmente são os primeiros a realizarem os atendimentos. Afirma ainda que é muito difícil 

estabelecer as relações de causa e efeito para as intoxicações crônicas que podem surgir meses 

ou anos após a exposição continuada e frequente a pequenas doses de agrotóxicos.  

Para uma melhor compreensão, foram analisados os casos notificados de intoxicação 

por agrotóxicos agrícolas em Goiás entre 2010 e 2019, com ênfase em três municípios do 

Sudoeste de Goiás. A busca foi realizada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). A variável analisada foi tipo de agente tóxico (Tabela 17).  

 

Tabela 17 – Intoxicação por agrotóxicos, por agente tóxico - Goiás (2010 e 2019) 

 Agrotóxico 

agrícola  

Agrotóxico 

doméstico 

Agrotóxico saúde 

pública 

Raticida Produto 

veterinário 

Total 

Goiás 1.970 821 131 2.493 757 6.172 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Ministério da Saúde - Sinan Net (2020).  

*Dados de 2017 a 2019 sujeitos a revisão. 

 

Em Goiás, foram notificadas 6.172 intoxicações entre 2010 e 2019. O número de casos 

notificados pelo agente tóxico raticida foi o que apresentou maior incidência (40,40%), seguido 

do agrotóxico de uso agrícola (31,92%), agrotóxico doméstico (13,30%), produto veterinário 

(12,26%) e de uso em saúde pública (2,12%) conforme Tabela 17.  

Tabela 18 – Intoxicação por agrotóxicos, por agente tóxico - Sudoeste de Goiás (2010 e 2019) 

 Agrotóxico 

agrícola  

Agrotóxico 

doméstico 

Agrotóxico 

saúde 

pública 

Raticida Produto 

veterinário 

Total 

Sudoeste de Goiás 658 185 14 297 162 1.316 

Jataí 203 62 9 93 69 436 

Rio Verde 222 73 - 135 57 487 

Montividiu 53 4 - 5 1 63 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Ministério da Saúde - Sinan Net (2020).  

*Dados de 2017 a 2019 sujeitos a revisão. 

 

No Sudoeste de Goiás, foram notificadas 1.316 intoxicações, sendo o agente tóxico 

agrotóxico de uso agrícola o tipo de maior incidência (50%), seguido do raticida (22,57%), 

agrotóxico doméstico (14,06%), produto veterinário (12,31%) e de uso em saúde pública 

(1,06%) conforme Tabela 18. Entre os municípios pesquisados, o registro de maior incidência 

de notificação de intoxicações por agrotóxicos agrícolas ocorreu em 2013, sendo responsável 

por 48,20% do total das intoxicações por agrotóxicos agrícolas.  

Destaca-se que em 2013, ocorreu o caso da Escola Municipal Rural São José do Pontal, 

localizada no Assentamento Rural Pontal do Buriti, município de Rio Verde, crianças, 

professores e servidores sofreram intoxicação aguda provocada por pulverização aérea em uma 
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lavoura de milho. Pode-se inferir que o aumento do registro das notificações de intoxicações 

pode estar correlacionado com tragédias e não somente com a atuação da vigilância à saúde. 

A coleta de dados no SINAN permitiu a elaboração do mapa de intoxicações por 

agrotóxico agrícola do Sudoeste de Goiás (Figura 10). Foi possível identificar que os 

municípios de Rio Verde (37%), seguido de Jataí (33,13%) e Montividiu (4,79%) foram os 

municípios que apresentaram maior incidência de casos de intoxicação pelo agente tóxico 

agrotóxico agrícola.  

Figura 10 – Mapa de intoxicação por agrotóxico agrícola - Sudoeste de Goiás (2010-2019) 

 
Fonte: IBGE, 2020. 
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Ao analisar a Figura 10, pode-se inferir que os municípios pesquisados são os que 

apresentaram a maior quantidade de notificações de intoxicações por agente tóxico agrotóxico 

agrícola, o que pode ser justificado pela incidência das monoculturas da soja, milho e cana-de-

açúcar que, segundo dados do SINDIVEG, são as três culturas que mais consumiram 

agrotóxicos no Brasil em 2019, com cerca de 74%. O agrotóxico agrícola que provocou maior 

incidência de intoxicação ocupacional no período analisado foi o Glifosato que, conforme dados 

levantados na pesquisa, é o ingrediente ativo mais vendido no país em 2019. 

Com o auxílio de um formulário, foi possível analisar a história ocupacional de 53 

trabalhadores rurais da área de estudo selecionados aleatoriamente. Identificou-se que 50% 

deles tiveram exposição a algum tipo de agrotóxico em média por 10 anos. Entre os sintomas 

mais comuns relatados pelos trabalhadores estão dor de cabeça, problemas gastrointestinais e 

irritação na pele, porém apenas 15,09% correlacionam os sintomas com a exposição a 

agrotóxicos. Os trabalhadores podem entrar em contato de várias maneiras com os agrotóxicos, 

seja pela aplicação, no descarte de embalagens, na limpeza e lavagem dos equipamentos como 

tratores e pulverizadores, no transporte e no armazenamento, na lavagem dos EPIs. Quanto 

maior o contato, mais expostos eles estarão. 

Em relação à utilização de EPIs, apenas 3,77% afirmaram não fazer uso de equipamento 

de proteção individual. Ao analisar a frequência dos tipos de EPIs utilizados pelos 

trabalhadores, identificou-se que a luva (87%), a máscara (79%), as botas (74%), os óculos 

(68%) e o macacão (53%) estão entre os equipamentos mais utilizados pelos trabalhadores.  

Embora não tenha ocorrido nenhum registro de intoxicação aguda por uso de 

agrotóxicos nas propriedades rurais visitadas, foram detectados, nas entrevistas com os 

trabalhadores rurais, cinco casos. Ressalta-se que estes casos ocorreram em períodos anteriores 

ao ingresso nas propriedades em questão e não foram registrados nos órgãos competentes, o 

que reforça a ideia da subnotificação de casos de intoxicações agudas por agrotóxicos. 

 

5.3 INVESTIGAÇÃO GENOTÓXICA EM TRABALHADORES RURAIS 

Os estudos envolvendo análises de dano no DNA por meio do ensaio Cometa ainda são 

incipientes no Brasil, o que se comprovou pelo levantamento de estudos realizados no país 

envolvendo análises de dano no DNA de trabalhadores rurais por meio do ensaio Cometa 

(Tabela 19). A análise documental ocorreu em três bases de dados multidisciplinares 

internacionais, Web of Science, Scopus e Pubmed. A análise temporal baseou-se no tempo mais 

antigo estabelecido nas bases de dados até 2019.  
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Tabela 19 – Panorama dos estudos envolvendo ensaio Cometa com trabalhadores rurais no Brasil. 

Estado Cultura/Tipo Tipo de Exposição Dano Referência 

Direta  Indireta Controle 

GO Soja - Mistura complexa 43 31  + Godoy et al., 2019 

PR Mistura complexa 18  18 + Marcelino et al., 2019 

SC Mistura complexa 50  46 + Jacobsen-Pereira et al., 2018 

RS Tabaco - Mistura complexa 121  121 + Kahl et al., 2018 

RS Soja - Mistura complexa 137  83 + Benedetti et al., 2017 

RS Tabaco - Mistura complexa 77  60 + Alves et al., 2016 

RS Tabaco - Mistura complexa 30  30 + Silva et al., 2014 

RS Soja - Mistura complexa 81  46 + Benedetti et al., 2013 

GO Mistura complexa 41  32 + Khayat et al., 2013 

CE Mistura complexa 47  31 + Paiva et al., 2011 

RS Mistura complexa 108  65 + Rohr et al., 2011 

RS Mistura complexa 37  20 + Remor et al., 2009 

RS Mistura complexa  108  65 + Silva et al., 2008 

   Fonte: Web of Science, Scopus e Pubmed (2019). 

  + Indica dano significativo para o grupo de exposição direta.  

 

Foi utilizada uma combinação das palavras-chave, pesticides, rural workers, comet 

assay, DNA damage, ocupational exposure, genotoxicity para buscar os artigos. Compilou-se 

uma série de variáveis, dentre elas: (i) o ano de publicação dos artigos; (ii) tipo de estudo (caso-

controle); (iii) tipo de cultivo; (iv) tipo de agrotóxico; (v) população; (vi) gênero e (vii) 

periódico. Foram identificados 38 estudos, sendo 24 descartados por não obedecer aos 

parâmetros estabelecidos e por duplicidade. 

Na busca realizada, identificou-se que os estudos realizados foram publicados a partir 

de 2008 e publicados principalmente no estado do Rio Grande do Sul (65%), seguido por Goiás 

(14%). Outras unidades federativas no Brasil como Santa Catarina (7%), Paraná (7%) e Ceará 

(7%) também colaboraram com investigações genotóxicas em trabalhadores (Gráfico 11).     

Gráfico 11 – Estudos envolvendo ensaio Cometa com trabalhadores rurais no Brasil 

 
Fonte: Web of Science, Scopus e Pubmed (2019). 
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Os estudos no Estado de Goiás para se correlacionar o uso indiscriminado de 

agrotóxicos com a saúde dos trabalhadores rurais, com avaliações de estilo de vida e danos ano 

DNA, ainda são escassos. O uso de agrotóxicos tem crescido, levando à susceptibilidade 

genotóxica de trabalhadores expostos diretamente e indiretamente, o que reforça a importância 

de estudos para avaliação dos possíveis danos à saúde.  

 

5.3.1 Análise genotóxica em trabalhadores rurais do Sudoeste de Goiás12 

Os agrotóxicos são caracterizados como xenobióticos, genotóxicos13 e mutagênicos14 

por serem compostos químicos capazes de provocar danos ao material genético (MAURICE, 

2013; GODOY, 2018). Sabendo da susceptibilidade genotóxica de trabalhadores rurais, torna-

se importante a avaliação dos impactos da exposição a agrotóxicos, com avaliações do estilo de 

vida e de possível lesão ao DNA.  

Para Benedetti et al. (2018), o significativo aumento na produção de soja envolve o uso 

de várias substâncias químicas para proteção de cultivos e controle de pragas, de acordo com 

variedades de plantas, mecanismos de ação, patógenos e condições ambientais. E, neste cenário, 

aplicações repetidas podem se tornar necessárias até que a doença das plantas seja erradicada. 

Esses agrotóxicos constituem um amplo grupo de produtos químicos usados no controle de 

pragas e/ou ervas daninhas, mas também no controle de vetores de doenças (CUENCA et al., 

2019). 

Além de combater a praga-alvo, os agrotóxicos agrícolas afetam indiretamente uma 

ampla gama de organismos não alvos, gerando alterações genéticas, bioquímicas, morfológicas 

e fisiológicas subletais (KÖHLER; TRIEBSKORN, 2013; PÉREZ-IGLESIAS et al., 2019, 

BORGES et al., 2019a), incluindo, nesses casos, os seres humanos, promovendo danos à saúde 

(MARCELINO et al., 2019). A intoxicação, nesse sentido, tornou-se um problema de saúde 

pública, gerando intoxicações agudas e crônicas que podem levar a lesões ou até a morte 

(GODOY et al., 2019).  

Como ferramenta de investigações para lesões em células isoladas do DNA, o ensaio 

Cometa tornou-se um eficiente biomarcador para avaliar a exposição recente a xenobióticos 

(BENEDETTI et al., 2013; JACOBSEN-PEREIRA et al., 2018; GAJSKI et al., 2019).  Nesse 

contexto, além de ser considerado um teste simples e de baixo custo, o ensaio é adequado para 

uso no biomonitoramento de trabalhadores e agricultores expostos a riscos genotóxicos (KAUR 

 
12 Submissão de artigo a Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais.  
13 São agentes que têm a potencialidade de mudar a sequência do DNA e são considerados tóxicos para os genes. 
14 São agentes físicos ou químicos ou biológicos que podem levar à alteração na estrutura ou sequência no DNA.  
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et al., 2011). Os indivíduos expostos ocupacionalmente a agrotóxicos têm um grande risco de 

desenvolver alterações genotóxicas e a avaliação desse risco pode ser usada como biomarcador 

confiável de alterações biológicas precoces (GARAJ-VRHOVAC & ZELJEZIC, 2001).  

Diante da preocupação por causa do crescente uso de agrotóxicos, pesquisadores têm 

usado o ensaio cometa e chamado a atenção para os impactos em níveis genotóxicos em 

espécies selvagens (JIA et al., 2015; GONÇALVES et al., 2015, 2017a, b; CASTRO et al., 

2018) e na população de trabalhadores rurais expostos diretamente (KHAYAT et al., 2013; 

KAHL et al., 2018a, b) ou indiretamente aos agentes químicos (GODOY et al., 2019). Apesar 

do número de estudos que mostram o efeito genotóxico de agrotóxicos, poucos deles avaliaram 

relações entre populações de exposição direta e indireta.  

Nesse sentido, foi realizada análise genotóxica de 53 trabalhadores rurais com o objetivo 

de detectar lesão no DNA, utilizando o ensaio cometa. A Figura 11 ilustra os procedimentos 

metodológicos realizados. 

Figura 11 – Procedimentos realizados para avaliação dos trabalhadores rurais 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.1 Ensaio cometa 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

O ensaio cometa foi realizado pelo método alcalino com algumas modificações, 

conforme descrito por Singh et al. (1988) e estudo de Godoy et al. (2019). As lâminas foram 

preparadas com uma pré-cobertura de agarose “Normal Melting” a 1,5%. 10 μL de sangue 

foram embebidos em 120μL de agarose “LowMelting Point” a 0,5%, a qual estava em banho-

maria a 40ºC.  

Essa mistura foi colocada em lâmina de pré-cobertura de agarose e coberta com uma 

lamínula. Após a solidificação do material, as lamínulas foram retiradas e as lâminas foram 

imersas em tampão de lise por 24 horas. Após esse período, as lâminas foram retiradas da 

solução de lise e colocadas em uma cuba horizontal de eletroforese, incubadas em tampão 

alcalino, deixando descansar por 30 minutos.  

A corrida eletroforética foi realizada por 25 minutos, a 30 volts e 250 amperes. A 

neutralização foi feita com uma solução Tampão Tris a 0,4 M (pH 7,5) por três vezes, durante 
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5 minutos. A fixação foi feita com etanol absoluto por 10 minutos e o DNA foi corado com 100 

μL da solução de SYBR Green. Finalmente as lâminas foram analisadas sob microscopia de 

epifluorescência, utilizando-se um conjunto de filtros de excitação 515-560 nm, para 

fluorescência verde. Foram analisadas duas lâminas para cada indivíduo e foram contadas, ao 

todo, 100 células por indivíduo, as quais foram avaliadas com o auxílio do programa “Comet 

Imager” versão 2.2. Para a análise dos cometas, três parâmetros relacionados a danos genômicos 

foram selecionados: comprimento da cauda (TL), porcentagem de DNA na cauda (% DNA) e 

momento da cauda de Olive (OTM). 

 

5.3.1.2 Obtenção das amostras 

Foram aleatorizados 53 trabalhadores rurais em propriedades destinadas ao cultivo de 

lavouras temporárias; no caso, a principal cultura é a soja, sendo o milho a secundária. Definiu-

se dois grupos de participantes: i) grupo de exposição direta, composto por 28 indivíduos com 

histórico de exposição ocupacional a agrotóxicos agrícolas, que lidam na manipulação, descarte 

e aplicação; ii) grupo de exposição indireta, composto de 25 indivíduos que não possuem 

contato direto com os agrotóxicos, no entanto apresentam relação com proximidades das áreas 

de aplicações, entre eles as cozinheiras, auxiliares de cozinha, auxiliar geral, técnicos 

administrativos e proprietários. 

Para a seleção dos indivíduos participantes, foram considerados critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão para o grupo caso foram: a) idade igual e superior a 18 anos 

e igual e/ou inferior a 60 anos; b) trabalhadores rurais com histórico de exposição ocupacional 

a agrotóxicos. Já os critérios de exclusão para o grupo de exposição direta foram: a) história 

prévia ou atual de neoplasias e uso de quimioterapia; b) uso de medicamentos genotóxicos e 

imunossupressores; c) exposição à radiação terapêutica ou ocupacional, bem como da não 

concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Todos os indivíduos que participaram do estudo responderam a um questionário que foi 

utilizado como instrumento para obter informações referentes aos (1) dados pessoais, (2) 

características e hábitos individuais e (3) dados ocupacionais. Após responder o questionário, 

os indivíduos que possuíam os critérios de elegibilidade foram selecionados para integrar o 

grupo de exposição direta e indireta, que consistia na coleta de sangue periférico para avaliação 

de possíveis danos ao DNA através do método do ensaio cometa.  
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5.3.1.3 Análise de dados 

A normalidade e a homocedasticidade dos dados foram verificadas por meio do teste de 

Shapiro-Wilk e Levene. Foi aplicado o teste t de Student entre grupo diretamente exposto versus 

aqueles indiretamente expostos, considerando os parâmetros do ensaio cometa. Além disso, o 

mesmo teste foi usado para o hábito de fumar e consumo de álcool. Em seguida um Teste Qui-

quadrado (X2) com agrupamento foi realizado para essas variáveis de estilo de vida. Uma 

análise de correlação de Pearson entre a idade do indivíduo e a %DNA foi aplicada, 

considerando-se um p<0.05 estatisticamente significativo.   

 

5.3.1.4 Trabalhadores expostos diretamente e indiretamente a pesticidas 

Os 53 trabalhadores rurais expostos diretamente e indiretamente a pesticidas foram 

avaliados para detecção de danos no DNA. Para os três parâmetros do ensaio cometa 

investigados, o comprimento da cauda, momento da cauda de Olive e porcentagem de DNA na 

cauda não indicaram diferença de dano ao DNA entre o grupo exposto, comparados àqueles 

indivíduos expostos indiretamente (p>0,05; Tabela 20). Esses dados indicam que populações 

expostas indiretamente não diferem em relação à frequência de dano ao DNA quando 

comparadas a indivíduos que têm contato direto com pesticidas. Por outro lado, Godoy et al. 

(2019), que também investigaram populações de trabalhadores rurais expostos direta e 

indiretamente a agrotóxicos no estado de Goiás, observaram frequência significativa de dano 

nos indivíduos expostos. 

Embora não tenham sido comprovados nos dois grupos avaliados danos ao DNA, essa 

população está suscetível a intoxicações agudas e a lesões ao DNA ao longo do tempo. 

Verificou-se que o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), a implantação de 

programas de vigilância à saúde e as constantes campanhas de conscientização por parte da 

gestão das propriedades rurais onde esses trabalhadores estão empregados têm sido 

fundamentais para mitigação dos riscos e danos à saúde. 

Tabela 20 – Frequência de dano no DNA de acordo com os parâmetros do ensaio cometa 

Parâmetros do ensaio 

cometa 

Média±desvio padrão das exposições Valor 

Direta (n 28) Indireta (n 25) Teste t p 

Tail Length    22.09±14.71 16.12±13.56 t= 1.529 p = 0.132 

Tail Moment Olive 2.82±1.98 1.82±1.18 t = 1.555 p = 0.126 

%DNA 12.69±6.30 10.32±3.41 t= 1.673 p = 0.100 

Teste t de Student.  

 

Diversos outros relatórios avaliando dano genotóxico em trabalhadores rurais brasileiros 

têm apontado aumento significativo em lesões ao DNA (JACOBSEN-PEREIRA et al., 2018; 

MARCELINO et al., 2019). Essa genotoxicidade é considerada um fator de risco primário que 
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desencadeará efeitos ao longo dos anos, como processos carcinogênicos, neurológicos e 

reprodutivos, devido a exposições frequentes. Desse modo, estudos dessa natureza são 

importantes no monitoramento de populações de risco como os trabalhadores rurais expostos 

ocupacionalmente.  

Outras variáveis foram investigadas, tais como o consumo de cigarro e consumo de 

álcool (Tabela 21). Contudo, uma diferença na frequência de dano no DNA foi observada 

apenas entre o hábito do uso de álcool (p = 0.04).  Em outros estudos, o consumo de álcool 

também influenciou os níveis de dano genotóxico (CUENCA et al., 2019). Quanto ao hábito 

de fumar, embora não tenha sido observada diferença entre os grupos, estudos já indicaram que 

fumantes apresentaram dano ao DNA significativamente maior que os não fumantes (BHALLI 

et al., 2009).  

Para o uso de EPIs na população exposta, 92,86% (n =26) citaram fazer uso e 7,14% (n 

= 2) não tinham a rotina de usar os equipamentos. Vários outros relatórios têm discutido a 

importância dessa variável para associar a exposição aos pesticidas e concomitantemente 

observar danos genotóxicos (BERNIERI et al., 2019; GODOY et al., 2019).   

Utilizou-se a correlação entre a idade dos indivíduos e % DNA, e posteriormente 

avaliou-se sua significância para grupo de exposição direta (r = -0.2798; p = 0.149) e indireta 

(r = -0.095; p = 0.650), portanto, não houve associações entre as variáveis. Vale evidenciar que 

as populações tinham idade variando entre 18 e 57 anos. Para o tempo de atividades agrícolas, 

a população de exposição direta variou entre 1 ano e 41 anos de trabalho (média de 10 anos). 

Essas variáveis são importantes para evidenciar o tempo de contato com os xenobióticos 

agrícolas. No estudo de Godoy et al. (2019), por exemplo, aquela população com danos 

elevados ao DNA tinha média de 15 anos de atividade agrícola, ou seja, cinco anos a mais que 

essa apresentada no presente estudo. Para Bhalli et al. (2009), o tempo de exposição a pesticidas 

está associado positivamente a danos no DNA em indivíduos expostos. 

 

Tabela 21 – Frequência da % DNA para o hábito de fumar e uso de bebidas alcoólicas 

Estilo de vida Média±desvio padrão da exposição Teste t χ2  

Direta Indireta   

Fumante     

   Sim 11.95±5.23 12.05±4.42 p = 0.07 p = 0.622 

   Não 12.95±6.59 9.78±2.96 p = 0.06 

Consumo de álcool     

   Sim 14.02±6.23 10.35±3.51 p = 0.04  p = 0.444 

   Não 8.71±4.97 10.29±3.45 p = 0.43 

Teste t de Student entre exposição direta e indireta para cada variável isoladamente. Teste Qui-quadrado (X2) com 

agrupamento.  

 



87 
 

Para uma comparação do gênero dos trabalhadores em relação do dano ao DNA, nossos 

participantes são predominantemente do sexo masculino nos grupos estudados, ou seja, 

exposição direta (93%, n = 26 homens, e 7% mulheres, n = 2) e exposição indireta (84%, n = 

21 homens, e 16% mulheres, n = 4), nesse sentido, inviabilizando uma comparação mais 

equânime devido a baixas amostragens do sexo feminino. A razão de gênero tem sido 

comumente investigada, e Cayir et al. (2019), por exemplo, observaram maior frequência de 

dano ao DNA em mulheres trabalhadoras em área de uso de pesticidas quando comparadas a 

homens. Por outro lado, Intranuovo et al. (2018) observaram frequência de alguns fatores de 

confusão (sexo, idade e tabagismo) significativamente maior entre os trabalhadores expostos a 

pesticidas quando comparados ao grupo controle. Em contrapartida, Bernieri et al. (2019) não 

observaram diferença entre grupos de agricultores, quanto à idade, tabagismo e ingestão de 

álcool. 

Uma das principais limitações desta análise foi o pequeno número de participantes. 

Inicialmente seriam selecionados 100 participantes, porém a negativa dos donos das 

propriedades rurais para a entrada da equipe de pesquisadores para a coleta dos dados e sangue 

dos trabalhadores foi um dos principais fatores limitantes. Esse viés é corroborado por outros 

estudos dessa natureza (REMOR et al., 2009; SILVA et al., 2014; BERNIERI et al., 2019; 

MARCELINO et al., 2019). Assim, mais estudos são encorajados de modo a ampliar dados de 

coleta e contribuir para elucidar os efeitos dos agrotóxicos na saúde humana. 

  



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil está entre os maiores consumidores de agrotóxicos no mundo, devido a alguns 

fatores, entre eles as extensas áreas de plantio com prevalência de monoculturas e cultivos 

transgênicos. Acrescenta-se a estes fatores a Revolução Verde, que instituiu o processo de 

modernização da agricultura, ação estatal com políticas de incentivo, como a de créditos 

agrícolas subsidiados e desoneração fiscal, o aumento de pragas nas lavouras, bem como a 

ausência de políticas que reduzam o uso de agrotóxicos.  

Em relação à regulação, as propostas em discussão deveriam ter como prioridade a 

proteção da saúde humana e do ecossistema com monitoramento dos riscos, e não a simplificação 

do processo de produção e comercialização de agrotóxicos no Brasil. Cabe dizer que se o objetivo é 

modernizar e flexibilizar, seria importante intensificar a fiscalização e a restrição dos banidos 

(produtos altamente tóxicos já proibidos em outros países da União Europeia), bem como 

estabelecer uma periodicidade para a validade do registro dos agrotóxicos. Na União Europeia, 

estes são reavaliados após 10 anos e nos Estados Unidos, o período é de 15 anos. No Brasil, 

este período é indeterminado.  

Embora a forma de agricultura varie conforme o lugar e a prática agrícola seja realizada 

por várias categorias de estabelecimentos, identificou-se a partir dos dados da FAO, no período 

entre 2010 e 2019, que a quantidade média de ingrediente ativo aplicado por área cultivada no 

Brasil é de 5,83 kg/ha, sendo superior à média mundial, que é de 2,67 kg/ha. Ao compararmos 

com os demais países da América do Sul, a média de uso é relativamente próxima. Ao analisar 

a quantidade média de uso por área no país, a partir da base de dados do IBGE e do IBAMA, 

este índice é ainda maior: 6,73 kg/ha para o mesmo período. 

O volume de ingrediente ativo comercializado no Brasil aumentou em 71,58% no 

período analisado, passando de um total de 361.661 toneladas de IA para 620.537 toneladas, 

com destaque para o glifosato, correspondendo a 49,41% do volume total comercializado. A 

discussão sobre o uso de agrotóxicos deve ir além da questão da quantidade, mas também da 

qualidade dos produtos liberados, tendo em vista que 30% dos ingredientes ativos utilizados no 

Brasil não são permitidos em seus países de origem e proibidos na União Europeia, e dois destes 

estavam entre os dez mais vendidos no país (acefato, atrazina), entretanto, seguem autorizados.  

Os efeitos destas substâncias na saúde humana dependem não só da quantidade de 

produto absorvido pelo organismo, mas também do produto que foi utilizado e do tempo de 

exposição, provocando uma série de doenças, e tem sido uma preocupação da comunidade 

científica e dos grupos que influenciam por mais restrições ao uso de agrotóxicos, diante do 
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crescimento ao longo dos anos. 

A evolução do uso de agrotóxicos pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros 

demonstra um comportamento crescente. Ao comparar os Censos de 2006 e 2017, observa-se 

que a proporção de estabelecimentos que adotaram a prática do uso de agrotóxicos aumentou 

em 6,1%. A proporção das unidades agropecuárias que utilizam agrotóxicos nos municípios do 

Sudoeste de Goiás segue a tendência nacional, com forte concentração nos municípios 

pesquisados.  

Os resultados mostraram o predomínio da área plantada de soja, milho e cana-de-açúcar 

entre os munícipios pesquisados, correspondendo a 96,91% de todo o volume de agrotóxicos 

utilizados. A soja é a cultura que mais consumiu, cerca de 71%, seguida do milho com 24,40% 

e a cana com 1,51%. O uso intensivo de agrotóxicos na área de estudo está atrelado 

principalmente à expansão do plantio da soja transgênica, que ampliou o consumo de glifosato, 

bem como a expansão da área de cultivo, com predominância da monocultura. 

Destaca-se, ainda, a necessidade de um sistema confiável de informações sobre o 

consumo de agrotóxicos, seus tipos e volumes utilizados nos municípios brasileiros, bem como 

a uniformização das bases de dados de intoxicação. Estas considerações contextualizam os 

desafios a serem enfrentados pelos impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente 

provocados pelo uso intensivo de agrotóxicos. É evidente que o elevado volume de 

agroquímicos pode causar danos à saúde e danos ambientais. 

Em relação às intoxicações por agrotóxicos, a análise do período entre 2010 e 2019 

identificou 124,1 mil casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil, sendo o agrotóxico 

agrícola o segundo agente tóxico com maior número de intoxicações, 45,4 mil casos. Observou-

se que há atraso no lançamento dos dados no sistema nacional pelos órgãos locais, fato este que 

pode ser comprovado pelo número de atualizações registradas nas notas técnicas do SINAN. 

Apesar disso, o número de notificações é crescente. 

No Sudoeste de Goiás, foram notificadas 1.316 intoxicações, sendo o agente tóxico 

agrotóxico de uso agrícola o tipo de maior incidência (50%). Entre os municípios pesquisados, 

o registro de maior incidência de notificação de intoxicações por agrotóxicos agrícolas ocorreu 

em 2013, sendo responsável por 48,20% do total das intoxicações por agrotóxicos agrícolas. 

Denota-se que o número de registro de casos de intoxicações aumenta em períodos marcados 

por tragédias, relacionando-se ao fato ocorrido em 2013 na Escola Municipal Rural São José 

do Pontal, localizada no município de Rio Verde, levando a um número elevado de intoxicações 

agudas em alunos e servidores da escola.   

Para Pignati et al. (2017), as informações sobre o tipo de agrotóxicos (herbicidas, 
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inseticidas ou fungicidas) e princípios ativos utilizados nas lavouras dos municípios seriam 

fundamentais para associá-los aos efeitos na saúde mais frequentes nas populações de cidades 

predominantemente agrícolas. Neste contexto, pesquisadores se deparam com dificuldades na 

obtenção de dados reais nacionais e regionais, contrariando a Lei nº 12.527/2011 de acesso à 

informação.  

Em nossa pesquisa, não foi diferente. Foram muitos os entraves para ter acesso a dados 

relacionados ao uso de agrotóxicos e às intoxicações provocadas pelo agrotóxico agrícola nos 

munícipios pesquisados. Na pesquisa de campo, também buscou-se identificar os tipos e 

volumes de agrotóxico utilizados por hectare, com objetivo de estimar o consumo nas lavouras 

de soja, milho e cana-de-açúcar dos municípios pesquisados, no entanto nenhuma propriedade 

visitada disponibilizou essa informação. A obtenção desta informação nos permitiria a 

construção de um indicador ambiental (consumo de agrotóxicos) e correlacionar com indicador 

de saúde (intoxicação aguda). 

O estudo demonstrou que trabalhadores rurais com exposição direta a agrotóxicos nos 

municípios pesquisados do Sudoeste de Goiás não diferem em dano genotóxico daqueles 

expostos indiretamente. Para a análise das variáveis relacionadas ao consumo de álcool e 

cigarro, somente a variável relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas atreladas à exposição 

de agrotóxico indicou aumento na frequência de lesão ao DNA, enquanto o tabagismo e idade 

dos participantes não mostraram aumento significativo.  

Embora não tenham sido comprovados nos dois grupos avaliados danos ao DNA, essa 

população está suscetível a intoxicações agudas e a lesões ao DNA ao longo do tempo. De 

modo geral, o ensaio cometa é um importante biomarcador para detecção de lesão ao DNA de 

trabalhadores expostos diretamente e indiretamente a agrotóxicos. 

É necessário repensar o modelo adotado pela agricultura brasileira que hoje é 

dependente de agrotóxicos e fertilizantes químicos, em função do potencial à contaminação 

ambiental e da vulnerabilidade a que a população e trabalhadores rurais estão expostos. Para 

Benedetti et al. (2013), os trabalhadores em cultura de soja estão cada vez mais expostos a uma 

grande combinação de agentes químicos presentes em formulações de fungicidas, herbicidas e 

inseticidas. 

O monitoramento do risco químico deveria constar como uma das ações prioritárias do 

Estado, assim como os incentivos fiscais e de crédito, devido à dimensão dos possíveis danos 

aos indivíduos expostos provocados pelos efeitos do uso intensivo de agrotóxicos e neste 

cenário propõem-se algumas saídas: 
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➢ transição agroecológica como uma forma de reduzir o consumo de agrotóxicos, 

possibilitando benefícios ambientais, sociais e econômicos por incorporar princípios 

ecológicos e tradições culturais às práticas agrícolas; 

➢ banir a pulverização aérea; 

➢ implementar bancos de dados locais com objetivo de identificar os tipos e volume de 

agrotóxico utilizados por área de cultivo;  

➢ padronizar/uniformizar bancos de dados que registram os casos de intoxicações por 

agrotóxicos, dando maior transparência; 

➢ fortalecimento de políticas públicas relacionadas à redução do uso de agrotóxicos, entre 

elas aprovação da PNARA; 

➢ intensificar fóruns nacionais/estaduais diante da necessidade da ampliação da discussão 

do uso intensivo de agrotóxicos. 

Estas considerações contextualizam os desafios a serem enfrentados pelos impactos 

negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente provocados pelo uso intensivo de 

agrotóxicos. É evidente que o elevado volume de agroquímicos trazem riscos, causando danos 

à saúde e danos ambientais, e neste contexto estudos para avaliação de danos à saúde são 

fortemente importantes, de modo a alavancar o reconhecimento do impacto destas substâncias 

químicas no organismo, principalmente dos grupos de maior suscetibilidade, como é o caso dos 

trabalhadores agrícolas. Dessa forma, com base em nossos resultados, ainda são necessários 

novos trabalhos para discutir os impactos do uso intensivo de agrotóxicos agrícolas.  

Para Sachs (2009), o crescimento econômico ainda se faz necessário, porém deveria ser 

socialmente receptivo e favorável ao meio ambiente, ao invés de favorecer apenas o mercado. 

Finalizo com as palavras ditas por Rachel Carson em 1962, que soam até os dias de hoje: 

“Estamos correndo todo esse risco para quê?”. “Precisamos urgentemente acabar com essas 

falsas garantias, com o adoçamento das amargas verdades”. “A população precisa decidir se 

deseja continuar no caminho atual, e só poderá fazê-lo quando estiver em plena posse dos 

fatos”. 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Formulário aplicado a trabalhadores e população rural 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

LABORATÓRIO DE RADIOBIOLOGIA E MUTAGÊNESE (LabMut) 

 

 

 

 
IDENTIFICAÇÃO 

1 CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:  

2 Data de nascimento:                 /                 / 3 Idade: Anos 

    

4 Sexo: ⃝Feminino ⃝Masculino 5 Peso: Kg 6 Altura: M 

7 Estado civil: 
⃝Solteiro(a); ⃝Casado(a);  ⃝Separado(a);  

⃝Viúvo(a); ⃝Outro: 

8 Escolaridade: 
⃝Ensino fundamental ⃝Ensino Médio 

⃝Ensino Superior ⃝Outro: 

9 Endereço:  N°  

Bairro:  Cidade:  Estado:  

10 Contatos: Telefone: (         ) Celular: (         ) 

 E-mail:  

11 Profissão: ⃝Trabalhador rural ⃝Outra: 

12 Região de atuação:  ⃝Outra: 

ESTILO DE VIDA 

13 Possui alguma doença? ⃝Não ⃝Sim Qual(is)? 

14 Possui algum defeito de nascimento/ 

desordem genética hereditária? 
⃝Não 

⃝Sim, qual(is)? 

 

15 Histórico familiar de: 

⃝Diabetes ⃝Hipertensão ⃝Câncer 

⃝Alergias ⃝Aborto ⃝Alterações congênitas 

⃝Outro(s): 

16 Você e/ou sua esposa possui (em) dificuldade para 

engravidar?  
⃝Não 

⃝Sim, qual (is)? 

 

17a. Possui filho(s)? 

⃝Não ⃝Sim 17b. Quantos? 

17c. Se sim, algum apresenta problemas de saúde? (   ) Não     (    )Sim – Qual problema? 

 

18 Teve algum filho com nascimento prematuro? ⃝Não ⃝Sim 

19 Tabagismo 

a. Fuma? ⃝Não ⃝Sim Cigarros/dia: 

b. Ex- 

fumante? 
⃝Não ⃝Sim Cigarros/dia: 
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20 Etilismo 

a. Faz consumo de 

bebidas alcoólicas? 

⃝Não Quantidade:  

⃝Sim Frequência:  

b. Ex-etilista? 
⃝Não Quantidade:  

⃝Sim Frequência:  

21 Pratica exercícios físicos? ⃝Nunca ⃝às vezes ⃝Sempre 

22 Faz uso de medicamentos? ⃝Não ⃝Sim Qual(is)? 

23 Possui dependência química? ⃝Não ⃝Sim À que? 

24 Histórico de dependência química na 

família? 
⃝Não ⃝Sim 

Qual grau de parentesco? 

MANUSEIO DE AGROTÓXICOS 

25 Durante desempenho de suas atividades profissionais (com agrotóxicos) com qual frequência você faz uso dos 

seguintes EPIs: 

a. Luvas ⃝ Nunca ⃝ às vezes ⃝ Sempre 

b. Botas ⃝ Nunca ⃝ às vezes ⃝ Sempre 

c. Máscara ⃝ Nunca ⃝ às vezes ⃝ Sempre 

d. Óculos ⃝ Nunca ⃝ às vezes ⃝ Sempre 

e. Macacão ⃝ Nunca ⃝ às vezes ⃝ Sempre 

f.⃝ outro(s): 

g.⃝ não faço uso de EPI, motivo: 

26 Você acha o uso de EPI necessário para desempenho do seu trabalho 

com agrotóxicos? 
⃝Não ⃝Sim 

27 Como você qualifica as orientações recebidas para manuseio de agrotóxicos no trabalho? 

⃝ insuficiente   ⃝ razoável  ⃝ satisfatório    ⃝ plenamente satisfatório 

28 Como trabalhador rural, você tem ou 

teve contato com agrotóxicos? 
⃝Não ⃝Sim – atualmente ⃝Sim – antigamente 

Se sim: 

29 No trabalho, qual a finalidade de uso do agrotóxico utilizado por você? 

⃝Inseticida ⃝Herbicida ⃝Carrapaticida ⃝Raticida 

⃝Fungicida ⃝Outra: 

30 Fora do trabalho, há outra(s) situação(ões) de contato com agrotóxicos? (marque tantas alternativas quanto 

necessário) 

⃝ uso doméstico  

⃝ pecuária ⃝ outro(s): 

31No trabalho, as formas de contato com agrotóxicos são: (marque tantas alternativas quanto forem necessárias) 

⃝Diluição ⃝Aplicação/pulverização ⃝Acompanha aplicação 

⃝Armazenamento  ⃝Descarte de embalagens ⃝Limpeza/manutenção 

⃝Carga/descarga do produto ⃝Transporte 
⃝Limpeza de roupa de quem 

manuseia o produto 

⃝Controle/expedição ⃝Outra(s): 

32 Tempo de exposição (em vida profissional): anos.        
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33 Durante o serviço, qual é o seu tempo de exposição diário? horas por dia 

34 Qual(is) agrotóxico você usa 

em serviço: 
 

35 Quando foi seu último contato com agrotóxico, a trabalho?  

36 Você já se intoxicou por agrotóxico? ⃝Não ⃝Sim Há quanto tempo? 

 
Se sim, 

a. Quais sintomas você apresentou? 

 

⃝Gastrointestinais ⃝Neurológicos ⃝Alterações na pele 

⃝Cardiovasculares ⃝Respiratórias ⃝Outro(s): 

b. Onde foi feito o diagnóstico? 

 

⃝Hospitalar ⃝Ambulatorial ⃝Outro: 

c. Qual foi o 

tratamento 

adotado? 

 

37 Você realiza exames laboratoriais 

rotineiramente? 
⃝Não ⃝Sim Com qual frequência? 

38 Realiza teste de colinesterase? ⃝Não ⃝Sim Com qual frequência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

ANEXO C - Roteiros das Entrevistas a Gestores e Especialistas 
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

 

 

 
 

Entrevista semiestruturada - Gestores 

Data Entrevista:  

Local:  

 

PERFIL GESTOR  

Nome:  

Função:  

Formação:  

Tempo na Propriedade:  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE  

 

• Nome da Propriedade:  

• Forma de Exploração:  

• Área Plantada:  

• Localização: 

• Culturas Plantadas:  

• Qual o percentual de transgenia?  

• Número de trabalhadores residentes na propriedade:  

• Número de trabalhadores:   

• Quais são as ocupações?  
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PROGRAMA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

RURAL 

 

• Quais exames são efetuados e qual frequência?  

• Quais são os exames obrigatórios por função?  

• Existe algum programa de gestão, segurança de trabalho?  

• Como é realizado o controle e monitoramento do uso de EPIs? 

• Quando é detectado a não utilização dos EPIs, qual o procedimento adotado?  

• Qual número de registros de acidentes de trabalho anual?  

• Há registros de intoxicações por uso de agrotóxicos? Se sim qual foi o 

procedimento adotado? E nas áreas vizinhas?  

• Em caso de acidentes de trabalho ou intoxicação por uso de agrotóxicos qual o 

procedimento a ser adotado?  

• Em relação a NR31 quais mudanças foram efetuadas? 

 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

 

• Possuem plano de saúde e odontológico?  

• Possuem seguro de vida?  

• Quais os benefícios que o empregador oferece?  

• Qual a média salarial de cada função?  

• Além do salário fixo existe algum programa de participação nos resultados?  

 

OPINIÃO 

 

• Na sua opinião, qual o maior risco do uso de agrotóxicos para os trabalhadores?  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

 

 

 
 

Entrevista semiestruturada – Presidente da CIPA e/ou Gerente de Produção 

Data Entrevista:   

Local:  

 

PERFIL  

 

Nome:  

Função:  

Formação:  

Tempo na Propriedade:  

 

PROGRAMA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

RURAL 

 

• Qual o trabalho realizado pela CIPA?  

 

• Existe resistência do uso EPIs? 

 

• Quais equipamentos são mais difíceis de adaptação?  

 

• São realizados treinamentos e palestras?  

 

• Como é realizada a pulverização nas lavouras?  

 

• Como é realizado o controle e monitoramento do uso de EPIs?  

 

• Quando é detectado a não utilização dos EPIs, qual o procedimento adotado? 

 

• Há registros de intoxicações por uso de agrotóxicos? Se sim qual foi o 

procedimento adotado?  

 

• Em caso de acidentes de trabalho ou intoxicação por uso de agrotóxicos qual o 

procedimento a ser adotado?  
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OPINIÃO 

 

• Na sua opinião, quais as funções são mais expostas ao uso de agrotóxicos? E as 

demais? 

 

• Você acha que o ar/as casas das famílias/alojamentos/açudes/crianças podem 

sofrer algum tipo de dano pela pulverização com agrotóxicos nas lavouras?  

 

• Vocês sentem cheiro no ar quando há pulverização aérea ou terrestre?  

 

• Há riscos de intoxicação por uso de agrotóxicos?  

 

• O que você acha que ainda deve ser feito para melhorar a estrutura para amenizar 

os riscos?  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

 

 

 
 

Entrevista semiestruturada – Especialistas 

Local:  

Data:  

 

PERFIL  

Nome:  

Formação:  

Profissão:  

Linha de Pesquisa:  

OPINIÃO 

• Por que o Brasil está entre os maiores consumidores mundiais de Agrotóxicos? 

• É possível produzir alimentos sem agrotóxicos?  

• Muitos dizem que: “a legislação atual é burocrática e oferece riscos ao 

agronegócio”, você concorda? 

• Existem exemplos de agroecologia/orgânicos com produtividade equivalente a 

usada em cultivos com uso de agrotóxicos? 

• O uso de agrotóxicos oferece garantia de produção de alimentos para toda a 

população? 

• Por que os alimentos orgânicos são mais caros?  

• Qual o maior risco do uso de agrotóxicos para os trabalhadores rurais/população 

e meio ambiente?  

• Existe uso seguro de agrotóxicos?  
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ANEXO D – Declaração de Ciência e Autorização de Pesquisa 

 

 



127 
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ANEXO E – Autorização para Realização de Pesquisa na SUVISA 
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