
 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

1250 

 

USO E CUIDADOS COM AGROTÓXICOS NA REGIÃO DE GUANAMB I, BA  

Jessica Hellen dos Santos Teixeira1; Macelle Amanda Silva Guimarães1; Suane 
Coutinho Cardoso2  

1Bacharelanda em Agronomia, Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia 
Baiano, Guanambi-Bahia, Brasil. 

2 Doutora em Agronomia/Fitotecnia, Instituto Federal de Educação,Ciência e 
Tecnologia Baiano, Guanambi-Bahia, Brasil. 

e-mail: jeuhellen@hotmail.com; suanecardoso@gmail.com 
 

 Recebido em: 30/09/2014 – Aprovado em: 15/11/2014 –  Publicado em: 01/12/2014  

 

RESUMO 
Os agrotóxicos são amplamente utilizados nas diversas culturas de importância 
econômica, porém a utilização indiscriminada destes produtos pode causar danos à 
saúde humana, animal e ao meio ambiente. Esse trabalho teve como objetivo fazer 
uma avaliação do controle fitossanitário e dos cuidados com aplicação de 
agroquímicos efetuados pelos produtores de hortaliças da região de Guanambi, BA. 
Para tanto, foram realizadas visitas técnicas aos Povoados do Tanque e Brejo dos 
Padres e aos Distritos de Ceraíma, Morrinhos e Guirapá. Durante as visitas foi 
aplicado aos produtores um questionário contendo 26 perguntas referentes aos 
cuidados com o uso de agroquímicos. Observou-se que os produtores não seguem 
os cuidados necessários durante a aplicação desses produtos e não são 
devidamente orientados sobre os riscos que os agroquímicos oferecem. 
PALAVRAS-CHAVE:  Agroquímicos, Segurança, Situações de risco. 
 

SURVEY OF THE USE AND CARE ON PESTICIDES IN THE REGION OF 
GUANAMBI, BAHIA, BRAZIL 

 
                                                            ABSTRACT 
The pesticides are amply used in various economically important cultures, however 
the indiscriminate use of these products can cause harm to human health, animal 
and to the environment. This work aimed to make a evaluation of phytosanitary 
control and care of with pesticide application effected by greenery producers of 
region of Guanambi, BA. For this, technical visits were made in the Povoado do 
Tanque and Brejo dos Padres and in Districts of Ceraíma, Morrinhos and Guirapá. 
During visits to producers has been applied a questionnaire containing 26 questions 
related to the care of with pesticides. Was observed that the producers did not follow 
the care needed during application of those products and are not properly orientated 
about the risks that pesticides offer. 
KEYWORDS:  Agrochemicals, Security, Risk situations.   

 
INTRODUÇÃO 

O controle químico de doenças de plantas é feito por meio de vários tipos de 
produtos, comumente denominados agroquímicos, o termo inclui fertilizantes e 
agrotóxicos. O primeiro é utilizado no controle de doenças devido a desequilíbrios 
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nutricionais, por outro lado, o segundo é utilizado no controle de doenças e pragas 
devido a fatores bióticos, incluindo: inseticidas, acaricidas, fungicidas, bactericidas, 
nematicidas e herbicidas (KIMATI et al., 2011).   

Essa alternativa de controle de doenças de plantas é praticada com 
intensidade tanto no Brasil quanto nos países economicamente mais desenvolvidos. 
Sendo em muitos casos, a única medida eficiente e economicamente viável de 
garantir as altas produtividade e qualidade de produção, exigidas pela agricultura 
moderna (AMORIM et al., 2011). Segundo a ANVISA (2009), o Brasil, em 2008, 
assumiu o posto de maior consumidor de agrotóxicos em todo mundo, posição antes 
ocupada pelos Estados Unidos. 

O poder tóxico dos agroquímicos é diferente conforme sua natureza, dose 
empregada e também seu estado físico. Devido sua toxidade variável em relação ao 
homem, animais e plantas, é necessário estabelecer normas quanto ao uso, para 
que haja o resultado no aumento da produção, com mínimas consequências aos 
organismos e ao meio ambiente (GALLO et al., 2002). 

A agricultura convencional praticada nos dias atuais visa, principalmente, 
produção e lucro, deixando em segundo plano a preocupação com a conservação 
do meio ambiente e a qualidade nutricional dos alimentos. Dessa forma, os 
trabalhadores rurais ao aplicarem doses altamente tóxicas, quase sempre sem o 
devido equipamento de proteção, se intoxicam, podendo em alguns casos, morrer 
prematuramente (LEITE & TORRES, 2008). Essa situação é agravada pela falta de 
informação sobre a saúde e educação, resultando em um padrão de exploração do 
meio ambiente além da capacidade de suporte, causando impactos negativos sobre 
a biodiversidade e sobre os recursos naturais (CASTRO, 2009). 

Em geral, essas consequências são condicionadas por fatores 
intrinsecamente relacionados, tais como o uso inadequado dessas substâncias, a 
alta toxicidade de certos produtos, a falta de utilização de equipamentos de proteção 
e a precariedade dos mecanismos de vigilância (SILVA et al., 2001). Os mais 
expostos à contaminação pelos agrotóxicos são os aplicadores, preparadores de 
caldas e responsáveis por depósitos, que tem contato direto com os produtos, já os 
trabalhadores que tem contato indireto com estes - os que realizam capinas, 
roçadas, colheitas - possuem o maior risco, pois não respeitam o intervalo de 
reentrada nas lavouras e não costumam usar proteção (LONDRES, 2011). 

Segundo o COMPÊNDIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (2005), para a 
utilização segura, evitando os riscos de contaminação do ambiente e de intoxicação 
de pessoas e animais, durante o manuseio de defensivos agrícolas, algumas 
precauções devem ser tomadas, dentre elas pode-se destacar o uso de 
equipamentos de proteção individual (EPI), tais como: macacão de algodão 
hidrorrepelente com mangas compridas, chapéu impermeável de abas largas, 
avental impermeável, óculos protetores ou viseira facial, máscara descartável 
cobrindo o nariz e boca, luvas e botas de borracha.  

Outros cuidados também devem ser tomados, como: manter esses produtos 
em suas embalagens originais, fazer a tríplice lavagem das embalagens de 
agrotóxicos vazias, não reutilizá-las e entregá-las em postos de devolução, lavar o 
pulverizador após a aplicação, respeitar o período de carência para colheita e 
comercialização, aplicar as doses corretas, sendo assim, o produtor deve ler a bula 
para conhecer o produto em que estar trabalhando, para usá-lo de forma eficiente e 
estar ciente de seus riscos (IWAMI et al., 2008).  
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A região de Guanambi é composta, em sua maioria, por pequenos 
agricultores. Muitos deles produzem sem nenhum conhecimento do sistema de 
produção da cultura, bem como dos seus problemas fitossanitários. Dessa forma, 
durante o cultivo se deparam com diferentes sintomas de danos ocasionados por 
patógenos, pragas e agentes abióticos. E assim, muitas vezes, recorrem a 
aplicações de defensivos sem os devidos cuidados quanto à identificação correta do 
agente causal e o uso de dosagem e procedimentos de aplicação inadequados, 
podendo gerar, intoxicação do aplicador e consumidor, danos ambientais e custos 
desnecessários. 

Considerando esses aspectos, esse trabalho teve como objetivo fazer uma 
avaliação do controle fitossanitário e dos cuidados com aplicação de agroquímicos 
efetuados pelos produtores de hortaliças da região de Guanambi, BA. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A avaliação foi realizada nas áreas produtoras de hortaliças na região de 
Guanambi, BA, de agosto de 2012 a abril de 2013. Foram realizadas visitas aos 
Povoados: Tanque e Brejo dos Padres e aos Distritos: Ceraíma, Morrinhos e 
Guirapá, com uma média de duas visitas por localidade. Durante as visitas foi 
aplicado aos agricultores um questionário contendo 26 perguntas fechadas a 
respeito do uso, cuidados, frequência, portabilidade, descarte de embalagem, entre 
outras questões relacionadas à utilização de agrotóxicos nessas propriedades 
(questionário em anexo).  Esse questionário teve como objetivo conhecer como se 
dá a aplicação de agrotóxicos e verificar se os cuidados necessários estão sendo 
tomados. Foram entrevistados 20 agricultores, com diferentes níveis de 
escolaridade. As visitas foram realizadas durante o dia, no momento em que os 
agricultores estavam trabalhando. 

Como ação de caráter educativa, durante os questionamentos, foram 
transmitidas sugestões aos entrevistados de como poderiam se proteger, durante a 
aplicação, e o que deveria ou não ser feito para evitar a intoxicação de pessoas e 
animais e a poluição do meio ambiente.  

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre os 20 agricultores entrevistados, 90 % possuem ensino fundamental 

incompleto e 10 % estão cursando o ensino superior. Observou-se que o tomate é a 
cultura que tem maior necessidade de fazer o uso de agrotóxicos, em seguida são 
as culturas do feijão, milho, repolho, abóbora e pepino (Figura 01). Segundo os 
produtores a aplicação de agrotóxicos, principalmente no tomate, é realizada 
semanalmente. 
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FIGURA 01:  Porcentagem das culturas que têm maior 

necessidade de fazer o uso de 
agrotóxicos, segundo os produtores. 

 
Com relação aos questinamentos referentes a bula dos agrotóxicos (Figura 

02), observou-se que 80 % dos entrevistados responderam que lêem, entendem e 
seguem as orientações da bula. Dentre os entrevistados, 75 % procuram orientação 
técnica para escolher o produto, para saber qual é o mais adequado em cada caso e 
como devem ser aplicados, e 10% usam o conhecimento adquirido na prática para 
escolher o produto e para a aplicação dos agroquímicos. 

  

 
 

FIGURA 02:  Porcentagem de produtores que leem a bula, a 
entendem e seguem suas orientações. 

 
Geralmente os produtores fazem o uso de agrotóxicos uma vez por semana 

ou a cada 15 dias, dependendo da cultura em que estão trabalhando. Noventa por 
cento dos entrevistados responderam que respeita o período de carência, porém 
nenhum dos entrevistados usa o EPI completo. Os itens do EPI mais utilizados são 
as máscaras protetoras e as botas, enquanto que o macacão e o avental quase 
nunca são utilizados. Dentre os entrevistados, 15% afirmaram que utilizam lenço no 
nariz e na boca, evidenciando a falta de conhecimento quantos aos riscos de 
intoxicação (Figura 03). 
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FIGURA 03:  Porcentagem de produtores que utilizam 
EPI completo, utilizam EPI incompleto, 
utilizam lenço molhado no nariz e na boca 
e respeitam o período de carência. 

 

Já nos questionamestos referentes as variações nas classes toxicológicas e 
a intoxicação de pessoas e animais (Figura 04), 80 % dos produtores afirmam  que 
entendem as variações de cor nas embalagens dos produtos de acordo com as 
classes toxicológicas, 50 % variam seus cuidados segundo a toxidez, 40 % 
conhecem pessoas que já se intoxicaram com a aplicação desses produtos e 25 % 
dos entrevistados conhecem relatos de animais que se intoxicaram com agrotóxicos. 

 

 
 

FIGURA 04:  Porcentagem de produtores que entendem a 
variação das classes toxicológicas, variam os 
cuidados dependendo das classes toxicológicas, 
conhecem alguém que já se intoxicou com 
agrotóxicos e conhecem casos de intoxicação 
de animais por agrotóxicos. 

 
Quanto ao descarte das embalagens vazias de agrotóxicos os produtores 

afirmaram que as entulham no quintal/roça, as jogam em qualquer lugar, enterram, 
põe fogo, apenas um produtor afirmou que devolve em casa comercial ou em posto 
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de devolução. Noventa e cinco por cento dos produtores não faz a tríplice lavagem 
das embalagens vazias, nem toma os devidos cuidados durante a aplicação de 
defensivos. Após a aplicação, 60% dos produtores lavam o pulverizador, já 40% não 
o lavam, justificando não ver necessidade ou acharem que podem se contaminar 
durante a lavagem. 

A baixa escolaridade de 90% dos entrevistados limita o conhecimento do 
produtor a respeito dos riscos que o uso de agroquímicos pode oferecer, a falta de 
instrução e de assistência técnica faz com que esse problema se agrave ainda mais. 
Foi possível notar que os entrevistados que tinham um maior grau de escolaridade 
estavam mais cientes dos riscos desses produtos, porém nem sempre tomavam os 
devidos cuidados. Contudo, apesar da baixa escolaridade e da falta de orientação 
técnica, eles responderam que se preocupam em tomar certos cuidados, como ler a 
bula dos agrotóxicos e seguir suas orientações, embora muitas vezes não entendem 
completamente a linguagem da mesma. 

Segundo os produtores a aplicação de agrotóxicos, principalmente na cultura 
do tomate, é realizada semanalmente. JACOBSON et al. (2009) demonstraram que 
há um aumento no risco de adoecer quando a aplicação de agrotóxicos é semanal. 
Em uma das fazendas, durante a visita, foi observado o momento de uma aplicação 
de agrotóxico, na qual o agricultor que fazia a aplicação, além de não fazer o uso do 
equipamento de proteção individual (EPI), estava aplicando o defensivo em sentido 
contrário ao vento, dispersando o agrotóxico em sua direção. Na mesma fazenda o 
produtor havia afirmado que era consciente dos riscos dos agroquímicos e dos 
cuidados que se devem ter com eles, sendo assim uma resposta duvidosa. 
Observações semelhantes a essa foram feitas por ARAÚJO et al. (2000), em um 
trabalho realizado no perímetro irrigado do Vale do São Francisco e no Município de 
Camocim de São Félix, PE, onde a maioria dos entrevistados usualmente não 
observa a direção dos ventos no momento da aplicação do produto e, quanto ao uso 
do equipamento de proteção individual (EPI), 64,2% revelaram não utilizá-lo. 

Observou-se que tanto os agricultores como seus empregados não recebem 
informações referentes ao descarte das embalagens vazias de agrotóxicos, uma vez 
que estes não se preocupam com a forma correta de se desfazerem das 
embalagens, gerando risco de contaminação de pessoas, animais e do meio 
ambiente. Esta situação foi contrária a observada por BEDOR et al. (2009), em  
trabalho realizado no Vale de São Francisco, onde puderam constatar que dentre as 
embalagens vazias de agrotóxicos, 7% são queimadas; 13% ficam retidas nas 
propriedades, 2% são devolvidas à loja onde foram compradas e 78% são entregues 
à Associação do Comércio Agropecuário do Vale do São Francisco (ACAVASF). 
Porém, segundo os trabalhadores rurais, a ACAVASF há cerca de um ano não 
realiza a coleta na região, o que justificou a observação de várias embalagens de 
agrotóxicos jogadas no meio do mato dos projetos visitados.  

De maneira geral, observa-se que nem sempre o produtor respondeu com 
veracidade, omitindo dados, por não querer expor os problemas ou por querer 
responder de forma correta. Estes alegavam estar cientes quanto aos riscos que 
esses produtos podem oferecer, porém suas atitudes os contradizem, o que pode 
indicar que eles estão interessados em realizar os cuidados, porém não são 
devidamente orientados sobre os riscos que esses produtos podem causar para os 
aplicadores, consumidores e meio ambiente. 
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 Os motivos alegados pelos agricultores por não utilizarem os EPIs são o 
incomodo que esses provocam, eles não vêem a necessidade do uso e o difícil 
acesso aos equipamentos, confirmando que os mesmos não são devidamente 
orientados sobre os riscos que os agroquímicos oferecem. Em um levantamento da 
percepção de risco, atitudes e práticas no uso de agrotóxicos entre agricultores de 
Culturama, MS, RECENA & CALDAS (2008), constataram que muitos agricultores 
não usam luvas, máscaras ou roupas impermeáveis, embora conhecessem esses 
equipamentos e considerassem que deveriam usá-los. A justificativa mais comum 
para tanto é o incomodo que esse equipamento causa, como o calor, dificuldade de 
vestir e retirar.  

Situação semelhante foi constatada por PREZA & AUGUSTO (2012) em 
levantamento realizado com 29 trabalhadores rurais em Conceição do Jacuípe na 
Bahia, onde apenas cinco (17,2%) agricultores disseram usar o EPI completo e oito 
(27,6%) não usavam proteção em nenhuma das jornadas de trabalho. Os 16 
indivíduos (55,2%) que relataram usar o EPI incompleto, usavam máscara ou capa 
de plástico acompanhada de luva e/ou bota. Máscaras de pano e capas de plástico 
improvisadas foram consideradas por eles como EPIs.  

Estudos realizados por LIMA et al. (2013) com trabalhadores rurais, em 
municípios da Região Noroeste do Rio Grande do Sul, revelou que dentre os 
entrevistados, 94,2% achavam importante o uso de EPIs, no entanto 29,0% não 
utilizavam nenhuma proteção durante o manuseio e apenas 1,4% dos trabalhadores 
rurais usavam EPI completo, contudo os agrotóxicos têm poder de penetração via 
dérmica, oral e respiratória, portanto se faz necessário o uso de todos os 
equipamentos (boné, luvas, botas, máscara, macacão e óculos) para bloquear a 
entrada do agrotóxico no organismo.  

De acordo com DOMINGUES et al. (2004), as doenças ocupacionais e 
intoxicações acidentais por agrotóxicos são frequentes, devido à dificuldade na 
utilização de equipamentos de segurança e dificuldade da maioria dos trabalhadores 
rurais, compreenderem as instruções quanto ao uso seguro dos agrotóxicos, devido 
à baixa escolaridade. Assim, é necessário restringir o uso dos agrotóxicos mais 
perigosos, para reduzir os casos de intoxicação aguda, além de investir em 
programas preventivos de saúde.  

Soares & Porto (2007) apontam que soluções simples e com baixo custo, 
podem reduzir os riscos, como educação ambiental, através de divulgação em 
jornais locais, rádios comunitárias e cartilhas didáticas. Estes instrumentos visam 
informar aos agricultores e a população sobre os riscos relacionados ao uso dos 
agrotóxicos, bem como difundir informações sobre medidas de controle que reduzam 
os impactos à saúde e ao meio ambiente. PREZA & AUGUSTO (2012) sugerem que 
a sociedade e o governo incorporem uma atitude proativa no sentido de incentivar 
novas alternativas de controle de pragas e doenças dando o enfoque agroecológico, 
a fim de minimizar o uso exclusivo dos agroquímicos. 

 

CONCLUSÃO 
A baixa escolaridade de 90% dos entrevistados limita o conhecimento sobre 

os riscos no uso dos agroquímicos. Aliada a este problema, a falta de instrução e de 
assistência técnica limita o produtor no combate adequado dos patógenos, pragas e 
agentes abióticos. Nenhum produtor faz uso dos equipamentos de proteção 
individual completos, correndo risco de intoxicação.  Existe um baixo índice de 
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conscientização sobre os riscos de intoxicação e contaminação ambiental com o uso 
de agroquímicos.  
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ANEXO I 

 
 
QUESTIONÁRIO 
 
Cidade:        _________________________________ 
Localidade:  _________________________________   
Produtor:      _________________________________  
Propriedade: ________________________________ 
Escolaridade: ________________________________ 
 
1. Em quais culturas é mais necessário fazer o uso de agrotóxicos? 
 
2. Os agrotóxicos são armazenados em locais longe de habitações, onde se conservem ou 
consumam alimentos, remédios ou outros materiais que possam entrar em contato com pessoas ou 
animais? 
(  ) Sim                (  ) Não  
 
3. Após a aplicação do agrotóxico, o pulverizador, é lavado para ser guardado ou para ser utilizado 
com outro produto? 
(  ) Sim                (  ) Não  
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4. Todos os produtos são mantidos nas suas embalagens originais? 
(  ) Sim                (  ) Não  
 
5. Onde o produtor procura adquirir os agrotóxicos? 
(  ) Em lojas de confiança 
(  ) Com terceiros 
(  ) Nas associações 
(  ) Outros_________________________________ 
 
6. Com que frequência os produtores fazem o uso de agrotóxico? 
(  ) Toda semana 
(  ) 15 em 15 dias 
(  ) Uma vez ao mês 
(  ) Quase nunca 
(  ) Outro período 
 
7. O produtor ler a bula? 
(  ) Sim                (  ) Não          
 
8. A linguagem da bula é de fácil entendimento? 
(  ) Sim                (  ) Não          
 
9. O produtor segue as orientações da bula? 
(  ) Sim                (  ) Não          
 
10. Quais os motivos que levam o uso dos defensivos agrícolas? 
(   ) O amigo usou e disse que era bom 
(   ) Conheceu o agrotóxico em uma palestra 
(   ) O técnico recomendou o uso 
(   ) Outros 
 
11. O produtor procura orientação para saber qual produto é mais adequado em cada caso? 
(  ) Sim                (  ) Não  
 
12. Onde as embalagens vazias de agrotóxico são descartadas? 
(  ) são reutilizadas 
(  ) entulha no quintal ou roça 
(  ) jogadas em qualquer lugar 
(  ) devolve em casa comercial ou em posto de devolução 
(  ) entrega na associação ou cooperativa 
 
13. Na aplicação de agrotóxicos, o produtor utiliza equipamentos de proteção individual, tais como 
máscaras protetoras, óculos, luvas impermeáveis, chapéu impermeável de abas largas, botas 
impermeáveis, macacão com mangas compridas e avental impermeável? 
(  ) Sim                (  ) Não  
 
14. O produtor usa pano molhado ou lenço no nariz e boca? 
(  ) Sim                (  ) Não  
           
15. Caso o produtor utilize EPIs, quais são os equipamentos utilizados? 
(  ) Máscaras protetoras 
(  ) Óculos 
(  ) Luvas impermeáveis 
(  ) Chapéu impermeável de abas largas 
(  ) Botas impermeáveis  
(  ) Macacão com mangas compridas  
(  ) Avental impermeável 
(  ) Todos citados acima 
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(   ) Outros  
 
16. Se não é usado EPIs, quais são os principais motivos? 
(  ) Os equipamentos incomodam 
(  ) Não ver necessidade do uso 
(  ) Difícil acesso aos equipamentos, devido a altos custos. 
(  ) Outros  
 
17. O produtor entende que as cores nas embalagens dos produtos variam de acordo com as 
diferentes classes toxicológicas? 
(  ) Sim                (  ) Não          
 
18. Os cuidados que o produtor tem com o agrotóxico variam de acordo a classe toxicológica (as 
diferentes faixas indicativas de cor) do produto? 
(  ) Sim                (  ) Não          
 
19. Nas culturas que foi aplicado agrotóxico, o produtor respeita o período de carência para a 
colheita, e assim consumo/comercialização? 
 (  ) Sim                (  ) Não   
        
20. Quais desses sintomas já foram observados após o uso de agrotóxicos? 
(  ) coceira  
(  ) vermelhidão nos olhos 
(  ) vermelhidão na pele 
(  ) falta de ar 
(  ) dor de cabeça  
(  ) tontura 
(  ) vômito 
(  ) outros 
 
21. Conhece que alguém que já se intoxicou com o uso de agrotóxico? 
(  ) Sim                (  ) Não          
 
22. Usa algum controle natural de pragas e doenças? Quais? 
(  ) Sim                (  ) Não  
 
23. Conhece algum caso de intoxicação de animais? 
(  ) Sim                (  ) Não        
 
24. Quais os agrotóxicos utilizados? 
_________________________________________________________________________________ 
 
25. Procurou o médico após alguma reação/intoxicação com o uso de agrotóxico? 
(  ) Sim                (  ) Não          
 
26. Tem consciência da necessidade dos cuidados com o uso de agrotóxicos? 
(  ) Sim                (  ) Não          
 
 
Observações: 

 


