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Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de uma proposta de intervenção pedagógica na 
escola, realizado com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental, de uma escola rural localizada no 
interior do município de Campo Bonito -  PR. Buscou-se neste trabalho sensibilizar os educandos 
sobre a problemática ambiental, com enfoque prioritário na saúde dos trabalhadores rurais, refletindo 
sobre os malefícios causados pelo uso indiscriminado, incorreto ou sem proteção dos agrotóxicos. As 
políticas adotadas para a implantação do uso dos agrotóxicos no campo, também foram abordadas, 
para que os educandos adquirissem conhecimentos acerca da história do uso desses produtos e 
como esta afeta a forma incorreta de uso, e também como os agricultores vem se posicionado frente 
ao trabalho com estes produtos químicos. Além de desenvolver atividade que foram pensadas para a 
promoção  de  uma  educação  ao  meio  ambiente,  interagindo  o  uso  de  agrotóxicos,  a  saúde  e 
qualidade de vida daqueles que fazem seu uso e também dos que possam ser afetados direta ou 
indiretamente.  O  conhecimento  escolar  produzido  e  articulado  junto  aos  educandos  visaram 
possibilitar  mudanças de atitudes dos educandos,  filhos de trabalhadores rurais,  para que sejam 
disseminadores das necessidades de reelaborar  ou mesmo construir  concepções acerca  do uso 
incorreto dos agrotóxicos.
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1. INTRODUÇÃO

A degradação do meio ambiente por diferentes formas é uma realidade e a 

reflexão  sobre  as  práticas  sociais  que  causam  essa  problemática  deve  estar 

presente em todo o contexto escolar. Para o homem do campo a forma como ele 

vem se posicionando frente ao trabalho com agrotóxicos, tem transformado o uso 

desses produtos em um potente agente causador desequilíbrios ambientais, além de 

ser também potencializador de várias patologias das quais o agricultor vem sendo 

vitima. 

A vultosa utilização de agrotóxicos aponta para um problema significativo para 

toda a sociedade, e na questão da saúde do agricultor tem sido temática desafiadora 

aos educadores do campo, pois “expressão políticas governamentais historicamente 

adotadas  para  o  setor,  particularmente  no  que  se  refere  a  forma  como  esta 

tecnologia foi introduzida no campo” (SILVA, et al., 2005, p.896).
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Neste contexto esta a escola e os educadores do campo, pois estes atores 

precisam estar instrumentalizados para nortear e auxiliar seus educandos em ações 

que busquem amenizar,  através dos saberes científicos,  os  malefícios  causados 

pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. 

Assim,  buscando  promover  conhecimentos  que  possibilitem aos  educados 

compreender  o  que  são  os  agrotóxicos,  e  para  que  sejam  disseminadores  das 

necessidades de reelaborar ou até mesmo de construir concepções acerca do uso 

indiscriminado, incorreto, indevido ou mesmo sem proteção dos produtos químicos, 

se desenvolveu um trabalho de intervenção escolar.  O trabalho realizado junto a 

uma turma do 9°  ano da Escola Estadual  do Campo Nossa Senhora da Salete, 

município de Campo Bonito – Paraná.

Este  período  de  intervenção  se  constitui  de  um  momento  dos  trabalhos 

realizados dentro do PDE – Programa de Desenvolvimento da Educação, articulado 

pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED – PR, 2012-2013, com 

abordagem  da  temática  agrotóxicos,  incluído  este  conteúdo  na  disciplina  de 

Ciências, no Ensino Fundamental. 

Este  artigo  apresenta  o  resultado  do  conjunto  deste  trabalho  incluindo  a 

pesquisa bibliográfica, descrevendo as políticas que nortearam o momento histórico 

em que os agrotóxicos “minaram” o campo rural, além de modificar a forma como o 

conhecimento dos sujeitos do campo eram produzidos. Outro ponto é a forma como 

essas políticas afetaram as relações de trabalho, nas formas de exposição e contato 

com os agrotóxicos. Finalmente apontamos os resultados dos trabalhos realizados 

junto  a uma turma do 9°  ano da Escola Estadual  do Campo Nossa senhora da 

Salete, município de Campo Bonito – Paraná. 

O contexto deste trabalho justifica-se pela necessidade de trabalhar questões 

relacionadas à realidade dos educandos, transformando os saberes científicos em 

ações locais, que podem inferir diretamente na melhoria da qualidade de vida dos 

agentes envolvidos e dos que indiretamente são afetados pelo uso dos agrotóxicos.

2. Fundamentação teórica

2.1 Agrotóxicos, perfil histórico.

Durante séculos, a humanidade consumiu alimentos fornecidos pela própria 



natureza. No momento que o homem passou a buscar elevação de produtividade, á 

partir  da  utilização  de  componentes  químicos,  passamos  a  consumir  alimentos 

contaminados por substâncias que aparentemente são nocivas apenas aos insetos 

que  atacam  as  plantas.  Em  longo  prazo  de  consumo  e  contato,  portanto, 

apresentam efeitos deletérios para o organismo humano (ANDREOLI, et al., 2007).

Para  alimentar  a  população  que  aumenta  progressivamente,  é  necessário 

produzir  alimento  em larga  escala  e  diminuir  a  perda destes  nas  lavouras  e  os 

“defensivos agrícolas” estão inseridos neste contexto (FARIA, 2003). 

De  acordo  com a  ONU (Organizações  das  Nações  Unidas),  seremos 7,9 

bilhões de pessoas, dependentes de alimentos proveniente do meio rural, no ano de 

2025.  Visando  aumentar  a  produtividade,  grandes  mudanças  tecnológicas  e 

organizacionais mudam o processo de produção agrícola (JOBIN, et al., 2007).

A agricultura como atividade voltada para o comércio teve seu início no século 

20,  pois  com o aumento  da população  mundial  e  também com o adensamento 

dessas nas cidades necessitou de acréscimo na oferta de alimento.

O  século  20  caracteriza-se,  entre  outros  aspectos,  por  um  intenso  e 
continuo  processo  de  mudanças  tecnológicas  e  organizacionais,  que 
atingiram  de  forma  contundente,  o  mundo  da  produção,  acarretando 
grandes  transformações  nas  formas,  nos  processos  e  nas  relações  de 
trabalho. A agricultura, que por séculos tem se constituído o meio  de vida 
dos agricultores e de suas famílias, converteu-se numa atividade orientada 
para a produção comercial. Por trás desta mudança, esta a necessidade de 
alimentar  um contingente  populacional  cada  vês  maior,  que  segundo  a 
Organização das Nações Unidas será de 7,9 bilhões de pessoas em 2025. 
(OIT, 2001 apud SILVA, et al., 2005).

Segundo  Faria  (2003),  depois  da  segunda  guerra  mundial  o  uso  de 

defensivos  agrícolas  desempenharam  um  papel  de  crescente  relevância  na 

agricultura. A procura de substâncias químicas apropriados para fins militares levou 

a formulação de inúmeros produtos com propriedades biocidas, portanto passíveis 

de serem usados contra plantas e animais considerados nocivos.

A utilização dessas substâncias químicas intensificou-se, quando do inicio da 

“revolução  verde”,  na  década  de  50,  ocorrendo  neste momento  significativas 

mudanças no tradicional  processo de trabalho agrícola  e nos impactos  sobre  o 

ambiente e a saúde humana. Esses agentes químicos foram disponibilizados para 

obter  maior  produtividade  por  meio  do  controle  de  doenças  e  proteção  contra 

insetos e outras pragas (PERES, et al. 2003).



Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a indústria bélica norte-americana 

começa a produzir agrotóxicos, destinando-os a agricultura, como afirma Andrades 

e Ganimi (2007):

(...)  já  findada  a  Guerra, muitas  indústrias  químicas  que  abasteciam  a 
indústria bélica norte-americana começaram a produzir e a incentivar o uso 
de  agrotóxico:  herbicida,  fungicida,  inseticida  e  fertilizantes  químicos  na 
produção agrícola para eliminar fungos,  insetos,  ervas daninhas (ROSA, 
1998).  Não  se  pode  esquecer  também  a  construção  e  adoção  de  um 
maquinário pesado, como: tratores, colheitadeira, para serem utilizados nas 
diversas  etapas  da  produção  agrícola,  desde  o  plantio  até  a  colheita, 
finalizando,  assim,  o  ciclo  de  inovações  tecnológicas  promovido  pela 
Revolução Verde. (p 45).

No  cenário  mundial,  o  órgão  das  Nações  Unidas  para  Alimentação  e 

Agricultura  –  FAO  e  o  Banco  Mundial  foram  os  principais  promotores  da 

disseminação  do  pacote  tecnológico  da  Revolução  Verde.  No  Brasil,  políticas 

construídas  por  diferentes  governos  foram  responsáveis  pela  implantação  da 

chamada  “modernização  da  agricultura”,  tendo  como consequência  altos  custos 

sociais, ambientais e de saúde pública (LONDRES, 2011).

A maioria dos agrotóxicos utilizados na agricultura tem efeitos extremamente 

graves  aos  seres  vivos.  A  poluição  do  solo  e  dos  recursos hídricos  acaba 

provocando intoxicações,  porém a principal  consequência  da sua  utilização  é  a 

mutação provocada de forma não espontânea nos seres vivos. As intoxicações por 

essas substâncias químicas podem causar a morte de pessoas e animais e induzir 

o desenvolvimento de diversas doenças, uma delas e o câncer (ANDREOLI, et al., 

2007).

2.2 A utilização de agrotóxicos no Brasil

No Brasil a Revolução Verde foi implantada por ocasião da modernização da 

agricultura no período militar, momento que se discutia as melhores maneiras de 

aumentar  a  produção  de  alimento.  Duas  possibilidades  predominavam:  a  que 

defendia o aumento da produtividade por meio da reforma agrária e a que propunha 

a adoção de pacotes tecnológicos pelos agricultores, sem tocar na questão fundiária 

(ANDRADE; GANIMI, 2007 apud ZAMBERLAM; FRONCHET, 2001).

A história agrícola do Brasil esta ligada a história do processo de colonização 



no  qual  a  dominação  social,  a  política  e  a  economia  privilegiam  os  grandes 

latifúndios (BALSAN, 2006), portanto, sem surpresas, o governo optou por manter a 

estrutura das grandes propriedades, adotando os pacotes tecnológicos, sendo os 

agrotóxicos parte deste processo.

Segundo Balsan (2006) na década de 1960-70 o Brasil adotou um “modelo” 

agrícola  voltado ao consumo do capital  e tecnologia externa.  Tendo como meta 

produzir  mais e em menos tempo, a  agricultura reestruturou-se para elevar  sua 

produtividade, sem preocupação com os impactos naturais. Grupos especializados 

passaram a fornecer insumos, ou seja, máquinas, sementes, adubos, fertilizantes e 

juntamente os agrotóxicos.

Na  década  de  60,  com  a  automação  das  lavouras,  (implementação  de 

maquinários  e  utilização  de  produtos  agroquímicos),  grandes  indústrias 

multinacionais  estimuladas  por  políticas  de  importação  percebem o  Brasil  como 

mercado para seus produtos (LA DOU 1994, apud PERES, ROZEMBERG, 2003). 

Em 1965, foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que vinculava a 

obtenção de crédito agrícola à obrigatoriedade de aquisição de insumos químicos 

pelos agricultores (LONDRES, 2011). No final da mesma década a comercialização 

de agrotóxicos ocorreu em grande escala com possibilidade de estoque e consumo. 

Várias indústrias são implantadas no território nacional na metade da década de 70, 

principalmente  na  região  Sul-Sudeste  do  Brasil  elevando  significativamente  a 

utilização de agrotóxicos nas propriedades rurais (PERES, ROZEMBERG, 2003). 

O  Programa  Nacional  de  Defensivos  Agrícolas,  no  Âmbito  do  II  Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND), criado em 1975, foi o órgão que proporcionou 

recursos  financeiros  para  a  criação  de  empresas  nacionais  e  a  instalação  de 

transnacionais de insumos agrícolas. Este fator determinou a enorme disseminação 

de  agrotóxicos  no  Brasil  sem  sistema  um  sistema  de  controle  e  ainda,  pouco 

rigoroso,  o que facilitou o registro  de centenas de substâncias tóxicas,  algumas 

proibidas  nos  países  desenvolvidos.  Essa  facilitação  estendeu-se  até  o  ano  de 

1989, quando foi aprovada a Lei 7.802 (PELAEZ, et al., 2010).

A  Lei  7.802,  de  1989,  dispõe sobre  a  pesquisa,  a  experimentação,  a 

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

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, 

o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 



providências.

Nesse período observa-se uma grande pressão do mercado para a aquisição 

desses produtos, tendo como porta voz os agrônomos e técnicos, funcionários das 

casas comerciais e mesmo de alguns ligados ao poder público, que apresentavam 

os agrotóxicos como única alternativa ao aumento da produção e diminuição das 

perdas nas lavouras, tendo uma origem clara: os interesses das grandes indústrias 

de agroquímicos (PERES, ROZEMBERG, 2003).

O crescimento em termos de produtividade é inegável, com o uso de tais 

tecnologias no meio rural, no entanto as comunidades do campo foram expostas a 

um conjunto de riscos, pouco conhecidos, pelo uso contínuo de um grande número 

de substâncias tóxicas. 

Morte  de  agricultores  que  manusearam  os  agrotóxicos,  com  laudos 

notificados como envenenamento agudo, e outros transtornos de saúde ponderados 

aos longos períodos de exposição aos insumos tóxicos, que provocaram doenças 

como:  lesões  hepáticas  e  renais,  distúrbios  mentais  e  doenças  respiratórias 

(ANDRADES; GANIMI, 2007 apud ROSA, 1998).

Outra conseqüência das mudanças do processo produtivo esta associada ao 

processo de desemprego e expropriação no campo, segundo Andrades e Ganimi 

(2007,  p.  53)  “(...)  os  maquinários  agrícolas  desenvolvidos  junto  aos  pacotes 

tecnológicos são poupadores de mão de obra.” e acrescenta:

Os  produtores  expropriados  de  suas  terras  vão  migrar  para  as 
cidades grandes, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, trabalhar em 
empregos  de  baixa  remuneração  ou  na  informalidade  ou,  na  pior  das 
hipóteses, atuarão para aumentar a criminalidade. Populações migrantes, 
muitas vezes analfabetas, vão viver em condições extremamente precárias 
em favelas ou nas periferias das grandes cidades.

Todas essas políticas de incentivo a utilização de agrotóxicos, oriundas de 

pacotes  tecnológicos,  isenção  de  impostos  e  facilitação  na  importação  destes 

produtos, com aumento significativo nas vendas entre os anos de 2001 e 2007, 

posicionaram o Brasil em primeiro lugar na utilização mundial de agrotóxicos. Novos 

incentivos  nos  anos  subseqüentes,  como  a  troca  de  insumos  pela  produção, 

financiada pelas  próprias  indústrias  de  agroquímicos,  favoreceram ainda mais  o 

crescimento deste mercado (LONDRES, 2011).

2.3 Compreendendo o termo Agrotóxicos



Agrotóxico  é  uma  das  inúmeras  denominações  dada  a  um  grupo  de 

substâncias químicas destinadas a controlar pragas (animais e vegetais) e doenças 

de  plantas  (PERES,  et  al.  2003).  Outra  denominação  comumente  usada  pelas 

indústrias produtoras destes agentes é a de defensivos agrícolas (ALVES; SILVA 

2003),  porém  criticada  por  vários  autores,  por  apresentar  conotação  errônea 

mascarando seu verdadeiro efeito tóxico sobre animais e plantas. Segundo o grupo 

de  pós-graduação  em  Agroecologia  da  Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de 

Janeiro, em reportagem publicada no Jornal Informativo do Conselho Regional de 

Química, da Terceira Região:

O termo defensivo  agrícola  carrega  uma conotação  errônea  de  que  as 
plantas são completamente vulneráveis a pragas e doenças, e esconde os 
efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente. O termo agrotóxico 
é mais ético, honesto e esclarecedor, tanto para os agricultores como para 
os consumidores. (Informativo CRQ III, 1997 apud PERES, 2003 p. 22).

O Decreto n. 4.074 de 04 de janeiro de 2002, regulamenta a Lei Federal nº  

7.802 de 11/07/89 e define o termo AGROTÓXICOS da seguinte forma:

Os produtos  e  os  agentes  de  processos  físicos,  químicos  ou  biológicos 
destinados  ao  uso  nos  setores  de  produção,  armazenamento  e 
beneficiamento  de  produtos  agrícolas,  nas  pastagens,  na  proteção  de 
florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também em 
ambientes  urbanos,  hídricos  e  industriais,  cuja  finalidade  seja  alterar  a 
composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de 
seres  vivos  considerados  nocivos,  bem  como  substâncias  e  produtos 
empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do 
crescimento. (BRASIL, 2002, n/p.).

 

Os  agrotóxicos  representam  inúmeras  substâncias  químicas  –  além  de 

algumas de origem biológica – sendo classificadas de acordo com o tipo de praga 

que controlam (inseticidas, fungicidas, herbicidas, desfoliantes, fumigantes), com a 

estrutura  química  das  substâncias  ativas  e  com  os  efeitos  a  saúde  e  ao  meio 

ambiente (AGROFIT, 1998 apud PERES, 2003). 

2.4 Os agrotóxicos e a saúde do agricultor

É fato que o uso de agrotóxicos no meio rural, tenha sido como ainda o é, um 



importante agente responsável  pelo aumento da produção agrícola,  mas estudos 

revelam que são produtos tóxicos e nocivos para o homem. Reconhece-se que os 

danos a saúde do trabalhador rural pode resultar da exposição direta, durante o uso,  

ou da ingestão de alimentos e água contaminada.

Outro ponto já conhecido é que o efeito da contaminação por agrotóxicos não 

esta somente direcionada aos trabalhadores rurais, como afirma Jobim:

Cada  vez  mais  casos  de  pessoas  contaminadas  diretamente  por 
agrotóxicos no meio rural  são relatados.  Entretanto,  moradores de áreas 
próximas e, eventualmente, pessoas do meio urbano também se encontram 
sob  risco,  devido  à  contaminação  dos  alimentos  como  carne,  peixe, 
laticínios,  frutas  e  vegetais,  tornando  assim  a  exposição  crônica.  Desta 
forma, os riscos à saúde humana associados ao uso e à exposição crônica 
a agrotóxicos têm sido objetos de grande interesse cientifico (JOBIM, et al., 
2007, p. 278).

Porém,  indivíduos  que  participam da  produção  industrial  ou  aplicação  em 

larga escala  destes  produtos  são  mais  suscetíveis  a  maior  contaminação que a 

população  em  geral.  E  estudos  revelam  que  a  intoxicação  crônica  tem 

conseqüências  deletérias  na  fertilidade,  provoca  danos  neurológicos  e 

possivelmente no aumento de suscetibilidade a neoplasias (JOBIM, et al., 2007).

Segundo  Almeida  (2002),  os  agrotóxicos  podem  causar  três  tipos  de 

intoxicação ao homem:

I. Intoxicação aguda – Os sintomas surgem rapidamente, poucas 

horas após a exposição excessiva a produtos Classe I, faixa 

vermelha  (altamente  tóxico).  Entretanto,  dependendo  da 

quantidade de substancia  tóxica  absorvida,  pode ocorrer  de 

forma leve, moderada ou grave.

II. Intoxicação  Subaguda  -  Ocorre  por  exposição  pequena  ou 

moderada  a  produtos  altamente  tóxicos  ou  mediamente 

tóxicos  (Classe  II,  faixa  amarela).  Os  sintomas evoluem de 

forma lenta, motivo pelo qual são contornados, muitas vezes, 

sem  a  apreciação  médica.  Observamos  neste  tipo  de 

intoxicação, cefaléia, fraqueza, mal-estar, dor de estômago e 

sonolência.



III. Intoxicação  Crônica  –  Acarreta  danos  irreversíveis,  do  tipo 

neoplasias e paralesias, oriundos da exposição durante meses 

ou anos de pequenas ou moderadas quantidades de produtos 

tóxicos ou a múltiplos deles.

A intoxicação crônica  é a condição mais  encontrada no meio  rural,  tendo 

como consequência o aparecimento tardio de varias doenças (Almeida, 2002).

Segundo Silva et al. (2005), apesar de existirem poucos estudos de como o 

organismo humano responde  aos  efeitos  da  exposição  combinada  há  diferentes 

agrotóxicos, alguns são relevantes e apontam para a relação entre características 

pessoais e efeitos, tais como: tabagismo, alcoolismo e o estado nutricional. Citam 

ainda situações que favorecem a absorção de substâncias químicas pelo organismo, 

tais como:

1) Substâncias  química  e  temperaturas  elevadas  –  o  aumento  da 
temperatura atmosférica aumenta a volatilidade e a pressão de vapor 
das  substâncias  químicas,  aumentando  sua  disponibilidade  para 
inalação  e/  ou  absorção  cutânea.  Aumenta  também  a  velocidade 
circulatória, aumentando ainda mais a absorção.

2) Substâncias químicas e esforço laboral – o esforço físico aumenta a 
ventilação pulmonar. Assim, o organismo se vê exposto a maiores 
quantidades de tóxicos existentes no ar. (SILVA, et al 2005, p. 898).

Silva et al. (2005) acrescentam que estes aspectos são relevantes, pois os 

agricultores  desenvolvem  as  atividades  de  manipulação  de  agrotóxicos,  em 

situações  onde  estão  presentes,  ao  mesmo  tempo,  mistura  de  agrotóxicos, 

temperaturas elevadas e esforços físicos.

Ao longo de muitos anos, o trabalhador rural  expõe-se simultaneamente a 

diferentes produtos tóxicos. Isto predispõe ao aparecimento de quadros crônicos de 

diferentes doenças, sendo difícil a caracterização diagnóstica dos agentes químicos 

envolvidos. O efeito da interação entre múltiplas substâncias, ainda é desconhecido, 

pode ser igual, maior ou menor que a soma dos efeitos individuais, pois a mistura 

pode alterar o comportamento tóxico de um determinado produto (ALMEIDA, 2002). 

Acrescenta Almeida (2002) que é muito difícil prever um efeito final deletério 

de um determinado agrotóxico. Mas na prática, visando o tratamento imediato, tanto 

quanto  possível,  identificam-se  quadros  específicos,  produzidos  por  um ou  mais 



agentes de um determinado grupo.

Peres, Moreira e Dubois (2003, p.33) apresentam relacionam os “principais 

efeitos  agudos  e  crônicos  causados  pela  exposição  aos  principais  agrotóxicos 

disponíveis,  de  acordo  com a  praga  que  controlam  e  o  grupo  químico  ao  qual 

pertencem”, apresentados na Tabela 01.

Os agrotóxicos do grupo dos organoclorados permanecem armazenados nos 

tecidos de organismos vegetais e animais, incluindo o homem (JOBIM, et al 2007).

Tab. 01: Relação de sintomas de intoxicação por grupo Químico

Classificação
quanto à praga

que controla

Classificação
quanto ao grupo

químico

Sintomas de
Intoxicação aguda

Sintomas de
Intoxicação crônica

Inseticidas
Organofosforados  e 
carbamatos 

- Fraqueza
- Cólicas abdominais
- Vômitos
- Espasmos 
musculares
- Convulsões

- Efeitos 
neurotoxicos 
retardados 
 - Alterações 
cromossomiais
- Dermatites de 
contato

Organoclorados

- náuseas 
- Vômitos 
- Contrações 
musculares 
involuntárias 

- Lesões hepáticas 
- Arritmias cardíacas
- Lesões renais
- Neuropatias 
- periféricas 

Piretróides sintéticos 

- Irritações das 
conjuntivas 
- Espirros
- Excitação
- Convulsões

- Alergias 
- Asma brônquica 
- Irritações nas 
mucosas 
-Hipersensibilidade

Fungicidas 
Diticarbamatos 

 - Tonteiras 
- Vômitos 
- Tremores 
musculares 
-Dor de cabeça

- Alergias 
respiratórias
- Dermatites 
- Doença de 
parkinson 
- Cânceres  

Fentalamidas - Teratogeneses

Herbicidas 

Dinitrofenóis  e 
pentaclorofenol
 

- Dificuldade 
respiratória 
- Hipertermia 
- Convulsões 

-Cânceres (PCP – 
formação de 
dioxinas) 
- Cloroacnes  

Fenoxiacéticos 

- Perda do apetite
- Enjôo 
- Vômitos 
- Fasciculação 
muscular 

- Indução da 
produção de 
enzimas hepáticas 
- Cânceres
- Teratogênese 

Dipiridilos 

- Sangramento nasal
- Fraqueza 
- Desmaios 
- Conjuntivites 

- Lesões hepáticas 
- Dermatites de 
contato 
- Fibrose pulmonar 

Fonte: WHO, 1990; OPS/WHO, 1996; Peres, 1999 – apud Peres, 2003.

Segundo Almeida (2002), os organoclarodos tem lenta degradação, portanto 

são acumulativos no ambiente. O autor afirma que estudos apontam que agrotóxicos 



dessa classe podem permanecer em organismos vivos e no solo por até 30 anos, 

atingindo o homem diretamente ou através da cadeia alimentar.

Jobim (2007) destaca que alguns estudos apontam para a relação entre os 

organoclorados  e  o  desenvolvimento  de  neoplasias.  Entretanto,  a  avaliação  do 

potencial carcinogênico dos agrotóxicos organoclorados e os demais agrotóxicos, no 

ponto  de  vista  epidemiológico,  é  extremamente  complexa.  Heterogeneidade  dos 

compostos  utilizados,  diversidade  de  métodos  de  aplicação,  ausência  de  dados 

adequados sobre a natureza da exposição, nível de exposição a agrotóxicos, são 

algumas  das  inúmeras  dificuldades  para  relacionar  agrotóxicos  com  o 

desenvolvimento de neoplasias.

Contudo,  Almeida  (2002)  relata  que  em  experiências  foram  detectadas 

evidencias de efeitos cancerígenos em animais de laboratório e representam um 

alerta  importante.  Felizmente  o  uso  de  agrotóxicos  com  organoclorados  na 

agricultura, tem sido reduzido no Brasil, a portaria 329 de 02/09/85 limitou o uso de 

tais componentes, permitindo sua utilização somente no controle de formigas e em 

campanhas de Saúde Pública.

O grupo dos organofosforados é citado em muitos estudos, relacionando-os 

com autos índices de suicídio no campo. Pires, Caldas e Recena (2005) relataram 

que na microrregião de Dourados,  em Mato Grosso do Sul,  foi  verificado que o 

inseticida que mais provocou intoxicações foi  o organofosforado. Esta substância 

apresentou um índice de 34,3% dos indivíduos intoxicados, deste total 45,5% foram 

a óbito e as tentativas de suicídio com o uso desta substância ocorreram em 57,9% 

dos indivíduos.

No ano de  1996,  Pinheiro  e  colaboradores publicam um estudo  intitulado 

“Suicídio  e  Doença  Mental  em  Venâncio  Aires  –  RS:  consequência  do  uso  de 

agrotóxicos organofosforado?”. Este documento descreve que na citada cidade do 

Rio grande do Sul, predomina a cultura do fumo. No ano de 1992 eram usados cerca 

de 60 Kg de agrotóxicos por hectare, devido a seca e aumento de pragas, no ano de 

1995 passou a ser usado 100 Kg por hectare, coincidentemente o índice de suicídios 

entre trabalhadores, duplicou em relação aos dois anos anteriores, alcançando as 

taxas mais altas do mundo, 37,22 em cada 100 mil habitantes, enquanto no Brasil é 

de 3,8 suicídios a cada 100 mil habitantes.

Peres, Moreira e Dubois (2003), afirmam que distúrbios do sistema nervoso 

foram  associados  à  exposição  aos  organofosforados,  prioritariamente  aqueles 



ligados  a  neurotoxicidade  das  substâncias,  observados  através  de  efeitos 

neurológicos retardados.

Segundo Dimas (2004) os ésteres de organofosforados foram amplamente 

utilizados como arma química  na Segunda  Guerra  Mundial,  pelo  regime nazista 

alemão.  Em  1988  os  iraquianos  fizeram  uso  do  Sarim,  um  organofosforado 

extremamente tóxico, o mesmo utilizado em 1995 no atentado ao metrô de Tókio.

Os organofosforados foram utilizados em substituição aos organoclorados a 

partir  da  década  de  50,  pelo  efeito  menos  agressivo  ao  ambiente,  porém, 

demonstraram  ser  altamente  tóxicos  a  humanos  e  animais,  sendo  absorvido 

rapidamente pela pele e pelas mucosas do trato gastrintestinal e do trato respiratório 

(DIMAS, et al 2004).

Bedor,  et  al  (2007),  expõem  que  outro  ponto  negativo  é  o  uso 

indiscriminado de agrotóxicos sem o emprego dos cuidados necessários, 

costumes que acarretam geram um número significativo de intoxicações 

agudas ou crônicas. 

A  grande  quantidade  e  abrangente  aplicação  destas  substâncias 

tóxicas têm contribuído para a degradação ambiental e para o aumento 

das  intoxicações  ocupacionais.  Atitudes  que  devem  ser  repensadas, 

principalmente  para  a  necessidade  de  uma  ação  preventiva,  para  a 

promoção e proteção da saúde do trabalhador rural, além de mudanças 

nas  Políticas  Públicas  que  devem  ter  efeitos  eficientes  na  produção, 

comercialização e utilização dos agrotóxicos sendo definidas e fiscalizadas 

com rigor.

2.5 Equipamento de proteção individual – EPI 

O aumento na utilização e a alta toxicidade dos agrotóxicos aplicados para o 

controle de organismos indesejados à exploração agrícola do homem fez surgir à 

necessidade  de  instituir  normas  de  segurança  do  trabalho  com  estes  produtos. 

Compreende-se,  que  a  segurança  na  aplicação  de  agrotóxicos  é  assunto  de 

interesse  do  trabalhador  rural  e  da  população  em geral  (SOUSA e  PALLADINI, 

2005).



Sousa e Palladini (2005) alertam que o uso seguro de fitossanitários começa 

com o uso adequado dos EPI’s.  Usar os equipamentos de proteção individual  é 

essencial para a segurança do trabalhador rural e exigência da legislação brasileira, 

o  não  cumprimento  pode  acarretar  penalidades  e  riscos  de  ações  trabalhistas. 

Através dos rótulos, bulas e das fichas de Informação de Segurança de Produto 

(FISP), as indústrias informam aos trabalhadores, quais são os EPI’s que devem ser 

utilizados na aplicação de cada produto.

A legislação brasileira, Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977, 

sessão IV, artigo 166, estabelece que: 

A empresa  é  obrigada  a  fornecer  aos  empregados,  gratuitamente, 
equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado 
de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral 
não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à 
saúde dos empregados. 

A  Portaria  N°  25,  de  15  de  outubro  de  2001,  apresenta  em  sua  Norma 

Regulamentadora  NR-6,  que  EPI  –  Equipamento  de  Proteção  Individual  é  todo 

dispositivo  ou  produto,  de  uso  individual  utilizado  pelo  trabalhador,  destinado  à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

A referida Norma ainda regulamenta que:

O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, 
só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de 
Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de 
segurança  e  saúde  no  trabalho  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego 
(Portaria n° 25, NR 6, 2001, p. 50).

Sousa e Palladini  (2005) em sua pesquisa intitulada “Produção de Uva de 

Mesa no Norte do Paraná: normas para aplicação de agrotóxicos” apresentam os 

principais  equipamentos  de  proteção  individual,  utilizados  no  manuseio  de 

agrotóxicos:

a) Luvas – Protege as partes do corpo com maior possibilidade de 

exposição. O tipo de luva e a utilização devem ser de acordo com a 

formulação do produto;



b) Respiratórios – Também chamados de máscaras, tem a função de 

evitar  a  absorção  dos  vapores  e  partículas  tóxicas,  através  dos 

pulmões.  Basicamente  existem  dois  tipos  de  respiradores:  os 

descartáveis e os que possuem filtros especiais para reposição;

c) Viseira  facial –  Feito  de  material  transparente,  tem  função  de 

proteger os olhos e o rosto dos respingos, seja no preparo da calda 

ou na pulverização;

d) Jaleco e calça – Protege tronco e membros e é confeccionado de 

tecido hidrorrepelente, isto é, protege o corpo contra respingos dos 

produtos, sem impedir a troca gasosa causada pela transpiração;

e) Boné árabe – Protege o couro cabeludo, sendo confeccionado de 

tecido hidrorrepelente;

f) Botas  –  Sua  função  é  proteger  os  pés  e  devem  ser 

preferencialmente de cano alto e de material impermeável;

g) Avental – É utilizada na parte frontal do jaleco durante o preparo da 

calda  e  na  parte  costal  durante  as  aplicações com equipamento 

costal.  Produzida com material  impermeável,  evita contaminações 

através de respingos do produto concentrado ou derramamento do 

equipamento aplicador.

O principal objetivo do uso do EPI na agricultura é a diminuição dos efeitos 

nocivos dos agrotóxicos à saúde dos trabalhadores rurais, portanto, evidencia-se a 

necessidade das escolas, prioritariamente as do campo, de abordarem com caráter 

científico a temática, visando ser mais uma instituição á disseminar conhecimento 

que possibilite uma melhor qualidade de vida aos agricultores.

3. A unidade didática e o momento de intervenção em sala de aula

Reconhecendo a importância  e  a  necessidade de trabalhar  com questões 

relacionadas ao dia-a-dia dos educandos e objetivando promover uma educação ao 

meio ambiente, interagindo, o uso de agrotóxicos, a saúde e a qualidade de vida 

daqueles  que  fazem seu  uso e  também dos que  podem ser  afetados  direta  ou 

indiretamente, construiu-se uma Unidade Didática com as questões citadas para ser 



trabalhada com uma turma de doze alunos do 9° ano de uma escola rural situada na 

cidade de Campo Bonito -PR

A  implementação  da  Unidade  Didática  foi  realizada  com  um  conjunto  de 

atividades articuladas e estruturadas para trabalhar a temática do uso de agrotóxicos 

e a forma como o homem está se posicionando frente ao seu uso, como também 

dos  equipamentos  necessários  e  obrigatórios  para  o  manuseio  e  aplicação  dos 

produtos químicos.

O desenvolvimento da Unidade Didática teve início com a aplicação de um 

questionário investigativo, qual objetivou fazer uma avaliação diagnóstica sobre os 

saberes  dos  educandos  em  relação  à  temática  agrotóxicos,  obtendo:  definição, 

utilidades,  manuseio,  equipamentos  de  proteção  individual,  intoxicações,  etc.  Os 

doze  educandos  relacionaram  agrotóxicos  a  “venenos”  utilizados  para  controlar 

“pragas”  nas  lavouras,  relatando  que  seus  familiares  não  utilizam  ou  utilizam 

parcialmente os equipamentos de proteção individual, apesar de relacionarem este 

habito  a  problemas  relacionados  à  saúde.  A  apresentação  das  respostas 

desencadeou  discussões  e  reflexões  por  parte  dos  educandos,  sendo  que  a 

interferência  da  educadora  objetivou  instigar  a  curiosidade  dos  alunos  sobre  a 

problemática ambiental.

Na sequência foi realizado um estudo histórico sobre o período em que os 

agrotóxicos “minaram” a agricultura brasileira e o tratamento efetivado pelas políticas 

públicas, favorecendo a ampla utilização, neste momento foi utilizado embasamento 

bibliográfico,  como livros,  revistas  e  artigos  publicadas  na internet.  O estudo foi 

realizado pelos educandos em grupo (três alunos), e posteriormente apresentado 

aos demais, sendo registrados na lousa, pela educadora, os fatos que os educandos 

elencaram como significativos.  Esta  etapa promoveu  saberes que os  educandos 

relataram desconhecer ou conhecer parcialmente sobre a história dos agrotóxicos 

no Brasil.

A  terceira  atividade  possibilitou  o  conhecimento  da  legislação  sobre  a 

definição de agrotóxicos, neste momento os educandos relacionaram o que  relatam 

sobre  a  temática  as  leis  e  as  respostas  que  os  mesmos  descreveram  no 

questionário investigativo. Neste ponto do trabalho o intuito era proporcionar a eles 

percepção que os agrotóxicos não são utilizados apenas no controle de “pragas” 

agrícolas, mas também nos setores de produção, pastagens, proteção de florestas e 

de outros ecossistemas, bem como ambientes urbanos, hídricos e industriais.



Para iniciar  o  estudo das relações de manuseio  do uso de agrotóxicos  e 

possíveis contaminações, a educadora indicou aos educandos conversar com seus 

familiares ou pessoas da comunidade, sobre acontecimentos que pudessem estar 

relacionados aos efeitos dos agrotóxicos. Ocorreu neste momento uma indicação da 

educadora para o que eles deveriam questionar e também sobre como poderiam 

induzir a discussão sobre o tema. Com os questionamentos ocorreram relatos de 

casos de morte de peixes em rios, suicídio de agricultor, dores de cabeça e náuseas 

após preparação de calda e pulverização por trabalhador rural e morte de larvas da 

mariposa  Bombyx  mori,  quais  são usadas  na  produção  de  fios  da  seda, 

impossibilitando esta produção, por parte de pequenos produtores rurais na região, 

após utilização de pulverização aérea de agrotóxicos. 

A partir destes depoimentos foi promovido estudo de textos, artigos científicos 

e vídeos que apontam a relação entre o uso destes produtos químicos e casos de 

neoplasias,  depressões  e  suicídios  entre  trabalhadores  rurais.  Os  educandos 

relataram  que  sabiam  que  os  agrotóxicos  podiam  causar  mal  a  saúde,  mas 

desconheciam  as  principais  doenças  causadas  por  intoxicações  crônicas.  Neste 

momento citaram a morte por câncer de vários trabalhadores rurais e que a causa 

que teria desencadeado este mal,  provavelmente não foi  investigada, portanto, é 

provável que os números oficiais de casos de morte por intoxicações crônicas, não 

retratam com fidelidade a triste realidade que acomete a saúde dos trabalhadores do 

campo. 

Na sequência foi proposto leitura de textos que promoveram o conhecimento 

sobre a  classificação toxicológica  dos agrotóxicos  segundo a  DL50 (“Dose Média 

Letal”, por via oral, representada por miligramas do ingrediente ativo do produto por 

quilograma de peso vivo, necessários para matar 50% da população de ratos ou de 

outro animal teste), que indica a classe toxicológica e a cor da faixa no rótulo, quais 

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

produto pode apresentar à saúde humana. Os educandos conheciam a relação da 

cor  da  faixa  com  a  toxidade,  sendo  acrescentado,  principalmente  o  saber  mais 

específico sobre a classificação toxicológica segundo a DL50. 

Os  educandos,  por  solicitação  da  educadora,  trouxeram  anotado  quais 

agrotóxicos são utilizados nas propriedades de seus familiares, e no laboratório de 

informática realizaram uma pesquisa no site da SEAB (Secretária de Agricultura e 

Abastecimento): Agrotóxicos do Paraná, sobre a classificação toxicológica, cor da 



faixa  no  rótulo,  situação  do  agrotóxico,  classe  pertencente,  cultura  indicada  e 

sintomas e sinais de intoxicação. Neste momento preencheram uma tabela com os 

dados de cada agrotóxico, que após análise, serviu de fonte para a construção de 

gráficos de barra: número de agrotóxicos pesquisados X cor da faixa no rótulo. Dos 

doze (12) gráficos construídos, verificou-se que um (01) demonstrou maior uso de 

agrotóxicos extremamente tóxicos, três (03) altamente tóxico, seis (06) mediamente 

tóxico e dois (02) pouco tóxico.

A atividade subsequente foi analisar cópias de rótulos de agrotóxicos, para 

auxiliar a compreensão do trabalho pelos educandos, se utilizou da legislação que 

regulamenta a estrutura e as informações presentes nos mesmos. Seis cópias de 

rótulos foram analisadas, cinco estavam de acordo com os padrões exigidos pela 

legislação  e  uma  apresentou  discordância.  Esta  atividade  possibilitou  o 

reconhecimento destes rótulos, como importante mecanismo de informação, o qual 

precisa  ser  lido,  compreendido e seguido as normas para sua utilização,  pois  o 

rótulo contém relevantes saberes sobre o produto químico. 

Objetivando oportunizar aos educandos o acesso ao conhecimento através de 

um profissional da área agrícola, foi promovida uma palestra com um Engenheiro 

Agrônomo,  que  abordou  os  seguintes  assuntos:  toxidade  dos  agrotóxicos;  EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual);  informações nos rótulos das embalagens; 

classificação dos agrotóxicos e descarte de vasilhames. O uso de Equipamentos de 

proteção individual (EPI) foi o momento em que os educandos mais participaram, 

pois o palestrante mostrou na prática todos os equipamentos necessários, a ordem 

correta de vesti-los e tirá-los, bem como a higienização posterior ao uso, evitando 

contaminações. A palestra foi dialogada, onde os educandos através de perguntas 

tiraram  dúvidas  e  muniram-se  de  mais  saberes  relativos  aos  cuidados  com 

agrotóxicos. 

Como última atividade foi confeccionado um mural informativo, os educandos 

produziram frases, desenhos, esquemas, fragmentos de textos, etc. demonstrando 

terem adquirido saberes científicos sobre os agrotóxicos, os cuidados necessários e 

os efeitos de sua inadequada utilização.

4. Considerações finais



A implementação da Unidade Didática possibilitou aos educados uma reflexão 

sobre os impactos negativos do uso indiscriminado e sem proteção dos agrotóxicos.

As atividades propostas para o desenvolvimento da temática foram capazes 

de  promover  saberes  científicos,  relativos  à  história  dos  agrotóxicos,  como está 

tecnologia foi introduzida no campo e as conseqüências da falta de conhecimento, 

por parte dos trabalhadores rurais,  dos malefícios causados a saúde, quando do 

manuseio sem a devida proteção destes produtos químicos.

Possibilitou-nos  concluir  que  os  trabalhadores  rurais  possuem  saberes 

superficiais acerca dos malefícios do uso sem proteção dos agrotóxicos, pois esse 

conhecimento não é evidenciado na prática do dia-a-dia, onde manuseiam esses 

produtos químicos parcialmente protegidos ou mesmo sem proteção alguma. Tal 

constatação  justifica  a  importância  de  trabalhar  conteúdos científicos  a  partir  de 

temáticas, as quais fazem parte do cotidiano de nossos educandos, que possibilitem 

reflexões  capazes  de  promover  mudanças  de  atitudes  nas  ações  do  dia-a-dia, 

tornando esse educando em um disseminador do conhecimento científico.

O  interesse  dos  educandos,  demonstrado  durante  o  desenvolvimento  da 

Unidade Didática, foi significativo para acreditarmos que estes serão disseminadores 

do  conhecimento  cientifico  adquirido,  promovendo  o  repensar  ou  até  mesmo 

construir  concepções  acerca  do  uso  indiscriminado,  incorreto,  indevido  ou  sem 

proteção dos agrotóxicos.
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