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RESUMO 

A agricultura familiar é a única fonte de renda para milhões de trabalhadores rurais 
do nosso país, e com o município de Malhada de Pedras não é diferente, este 
município, situado no Sudoeste baiano, tem população predominantemente rural, 
com famílias que vivem em pequenas áreas agrícolas e em que na maioria das 
vezes fazem plantio para consumo próprio, muitos destes produtores fazem uso de 
agrotóxicos e cuidados devem ser tomados para evitar acidentes ocupacionais. No 
Brasil, leis e portarias foram aprovadas com o objetivo de garantir a segurança e 
integridade física dos trabalhadores, entretanto a falta de conhecimento destes 
produtores elevam os riscos de acidentes. Este trabalho foi realizado com 
trabalhadores da agricultura familiar do município de Malhada de Pedras, foram 
realizadas entrevistas utilizando formulário com questões sobre o perfil do produtor e 
conhecimentos e usos de agrotóxicos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
com 105 representantes da família, a fim de obter conhecimento sobre sua utilização 
de agrotóxicos e assim obter respostas para tentar evitar futuros acidentes 
ocupacionais. Observou-se com os resultados que: O perfil do agricultor é do sexo 
masculino entre 26 a 55 anos, alfabetizados ou com primeiro grau incompleto, que 
cultivam basicamente feijão e milho em pequenas propriedades de até 8 hectares. A 
maioria dos produtores utilizam agrotóxicos, porém com baixa frequência e 
utilizando principalmente inseticidas. O uso de EPI é raro e quando feito é 
incompleto. Não destinam as embalagens vazias corretamente. Políticas públicas 
devem ser incentivadas para melhor compreensão e conhecimento dos agricultores 
a respeito dos perigos dos agrotóxicos, para uso com mais responsabilidade e 
menos riscos, para melhor condição de vida do trabalhador rural e de sua família. 
PALAVRAS-CHAVE:  Agricultura, Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
Segurança, Trabalho. 
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ANALYSIS OF USE AND RISK PERCEPTION IN THE USE OF P ESTICIDES BY 
THE FAMILY FARMERS IN THE COUNTY OF MALHADA DE PEDR AS – BA 

 
ABSTRACT 

Family farming is the only source of income for millions of rural workers of our 
country, and the municipality of Malhada de Pedras is no different, this municipality, 
situated in the South West of Bahia, has predominantly rural population, with families 
living in small agricultural areas and that most often make for own consumption 
planting, many of these producers are pesticide use and care must be taken to 
prevent occupational accidents. In Brazil, laws and ordinances in order to ensure the 
safety and physical integrity of workers, however the lack of knowledge of these 
producers raise the risk of accidents were approved. This work was conducted with 
employees of family farming in the municipality of Malhada de Pedras, was 
conducted interviews using a form with questions about the profile of the producer 
and knowledge and uses of pesticides and Personal Protective Equipment (PPE), 
with 105 representatives of the family in order to gain knowledge about their use of 
pesticides and thereby obtain answers to try to prevent future occupational accidents. 
It was observed that the results: The profile of the farmer is male between 26-55 
years old, illiterate or with incomplete primary school, who cultivate mainly maize and 
beans on small farms of up to 8 hectares. Most producers use pesticides, but with 
low frequency and mainly using insecticides. The use of PPE is rare and when done 
is incomplete. Not intended empty containers properly. Public policies should be 
encouraged to better understanding and knowledge of farmers about the dangers of 
pesticides, for use with more responsibility and less risk, for better living conditions of 
rural workers and their families. 
KEYWORDS:  Agriculture, Personal Protective Equipment (PPE), Security, Work. 
 

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do 

mundo. Em 2010, o mercado de vendas de agrotóxicos no país movimentou 7,3 
bilhões de dólares (JÚNIA, 2012). De acordo com ILO/WHO (2005) citado por FARIA 
et al. (2007), o trabalho agrícola é uma das mais perigosas ocupações na 
atualidade. Dentre os vários riscos ocupacionais, destacam-se os agrotóxicos que 
são relacionados a intoxicações agudas, doenças crônicas, problemas reprodutivos 
e danos ambientais. 

 Atualmente, a maioria das plantas cultivadas que utilizam agrotóxicos em sua 
produção são mercadorias para exportação, ou seja, são as monoculturas 
destinadas ao abastecimento do mercado externo (AUGUSTO et al. 2012), 
entretanto, pequenos agricultores pertencentes ao grupo denominado de agricultura 
familiar também vem utilizando muitos agrotóxicos para combater inúmeras pragas 
de suas lavouras e muitas vezes sem nenhum conhecimento prévio a respeito de 
seus usos e sem assistência técnica, o que pode acarretar em riscos de intoxicação 
por estes produtos, podendo resultar, em casos mais extremos, até em morte do 
trabalhador rural. 
 Agricultura familiar é o cultivo de terra por pequenos proprietários rurais, 
tendo como mão-de-obra essencialmente o núcleo familiar, em geral, são 
agricultores com baixo nível de escolaridade e diversificam os produtos cultivados 
para diluir custos, aumentar a renda e aproveitar as oportunidades de oferta 
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ambiental e disponibilidade de mão-de-obra, apesar de ser formada por pequenas 
propriedades, a agricultura familiar torna-se muito importante, pois é responsável por 
60% da produção de alguns produtos básicos da dieta do brasileiro, como o feijão, 
arroz, milho, hortaliças, mandioca e pequenos animais (PORTUGAL, 2014).  

Segundo GARCIA & ALVES FILHO (2005), o risco de uma substância 
química é uma função de dois fatores: a exposição e a toxidade. A toxidade dos 
agrotóxicos e de suas formulações comerciais é avaliada através de vários 
parâmetros, com normas e critérios rígidos, definidos por órgãos oficiais (LARINI, 
1999). A principal questão envolvendo a classificação toxicológica é que ela reflete 
basicamente a toxidade aguda e não indica os riscos de doenças de evolução 
prolongada como, por exemplo, câncer, neuropatias, hepatopatias, problemas 
respiratórios crônicos e outros (FARIA et al., 2007). 

Existe um perigo muito grande ao se utilizar agrotóxicos sem os devidos 
conhecimentos sobre os riscos que estes poderão ocasionar a saúde do produtor. 
Em 2011, foram notificados 4.436 casos de intoxicação por agrotóxicos de uso 
agrícola no Brasil, com 110 óbitos (SINITOX, 2014), entretanto, este número pode 
estar muito abaixo do real, considerando os elevados números de intoxicações que 
não são notificadas. 

No âmbito da legislação nacional, para proteção dos trabalhadores rurais, a 
Portaria nº 3.067/88 aprovou as Normas Regulamentadoras Rurais – NRR do art. 13 
da Lei nº 5.889/73. Esta Portaria regulamentou normas para a atividade dos 
trabalhadores rurais no Brasil. De acordo a NRR – 5, entende-se por agrotóxico as 
substâncias ou misturas de substâncias de natureza química quando destinadas a 
prevenir, destruir ou repelir, direta ou indiretamente, qualquer forma de agente 
patogênico ou de vida animal ou vegetal que seja nociva às plantas e animais úteis, 
seus produtos e subprodutos e ao homem (BRASIL, 1988). 

 Segundo a NRR – 4 que regulamenta o uso de equipamento de proteção 
individual (EPI), considera-se EPI, para fins de aplicação desta Norma, todo 
dispositivo de uso individual destinado a preservar e proteger a integridade física do 
trabalhador e que o empregador rural é obrigado a fornecê-lo, gratuitamente, 
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento nas 
circunstâncias cabíveis (BRASIL, 1988). Todavia, como a agricultura familiar é 
formada basicamente pelos membros da família, não sendo caracterizada como 
unidade empregadora, cabe ao próprio produtor a conscientização da utilização 
correta do EPI, a fim de evitar acidentes de trabalho devido a intoxicações causadas 
por efeito dos agrotóxicos, protegendo assim a integridade física de toda sua família 
durante o manuseio e aplicação dos agrotóxicos. 

Na legislação Brasileira, a portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, aprovou 
as Normas Regulamentadoras – NR, que relativas à segurança e medicina do 
trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos 
órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos 
poderes legislativos e judiciário, que possuem empregados regidos pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (BRASIL, 1978). 

As NRs 7 e 31 estabelecem que todos os trabalhadores rurais devem realizar 
exames médicos ocupacionais, incluindo a avaliação dos riscos químicos, como os 
agrotóxicos. Porém, em boa parte dos casos, principalmente na agricultura familiar, 
os trabalhadores crescem e vivem no local de trabalho, sendo impossível definir os 
limites geográficos ou temporais da exposição ocupacional (FARIA et al., 2007). 
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Muitos produtores em vários municípios brasileiros aplicam produtos 
químicos sem devidos conhecimentos e sem a recomendação de um profissional 
competente da área, o que poderá resultar em danos, tanto das plantações, como 
resistência das pragas a determinados produtos, como também danos à saúde dos 
agricultores. Malhada de Pedras é um pequeno município situado no Sudoeste do 
estado da Bahia, Nordeste Brasileiro e como parte considerável de sua população 
representa a agricultura familiar estudos para avaliação do uso e conhecimento 
destes produtores sobre os agrotóxicos são de suma importância para uma melhor 
orientação de profissionais da área para melhorias da saúde e consequentemente 
qualidade de vida destes trabalhadores rurais.  

Diante do exposto, este trabalho teve por finalidade analisar o uso e a 
percepção dos riscos que os produtores rurais do município de Malhada de Pedras 
apresentam com relação a utilização de agrotóxicos, para tentar evitar casos de 
possíveis acidentes durante o manuseio e utilização dos mesmos.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 O Trabalho foi realizado por meio de pesquisa de campo, na residência do 
produtor rural, utilizando questionário com questões objetivas com múltiplas 
escolhas (Apêndice), entre os meses de junho, julho e agosto de 2014. Foi realizado 
um questionário por família, que foi direcionado ao principal membro da unidade 
familiar. No total foram entrevistados 105 agricultores familiares da zona rural do 
município de Malhada de Pedras, situados em 33 comunidades rurais, entre elas as 
Comunidades de Jatobá, Pedra Branca I e II, Poço Dantas, Capinal Salvador, Lagoa 
dos Patos, Saco Fundo, Cachoeirinha, Caatinga Grande, Cabo Verde, Periperi, Poço 
Redondo, Tamburi, Lagoa Comprida, Tanque Novo, Cubículo e Tabuleirinho, 
comunidades estas que abrangem todas regiões geográficas do município estudado. 

O questionário foi realizado com o objetivo de obter respostas a respeito do 
perfil social do produtor, assim como também observar o uso e conhecimento dos 
produtores sobre agrotóxicos e uso de equipamento de proteção individual (EPI), a 
fim de tentar melhorar as condições de saúde do trabalhador rural e de toda sua 
família. 

Malhada de Pedras está localizado no Sudoeste da Bahia, Nordeste 
Brasileiro, a uma latitude de 14º23'17" Sul e longitude de 41º52'45" Oeste e possuiu 
uma área de 529 Km². Tem uma população predominantemente rural, segundo o 
IBGE (2014), em 2010 sua população era de 8.468 habitantes, sendo que destes, 
5.234 habitantes são residentes da zona rural do município, equivalente a 61,81% 
da população total. As principais culturas plantadas pelos produtores são algodão, 
feijão, mamona, mandioca, melancia e milho (IBGE, 2014). 

O município de Malhada de Pedras, em 2006, possuía 1.382 
estabelecimentos agropecuários (IBGE, 2014), a maioria deles em áreas que a mão 
de obra é exclusivamente realizada por agricultura familiar. Com temperatura média 
anual de 24º C, o município apresenta um clima semiárido, com pluviosidade média 
anual de apenas 660,2 mm, concentrados entre os meses de novembro a março 
(EMB, 2013), períodos em que quase todas as culturas são implantadas pelos 
agricultores. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Observando os dados da pesquisa, realizada com o responsável da família, 
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constata-se que a grande maioria do representante da unidade da agricultura 
familiar é do sexo masculino (77%), e as faixas etárias mais observadas dos 
responsáveis foram de 36 a 45 anos (26,67%), 46 a 55 anos (23,81%) e 26 a 35 
anos (20,00%) (Figura 01). Os resultados corroboram com os observados por FARIA 
et al. (2009), que em estudo semelhante realizado com 290 produtores procedentes 
da agricultura familiar do município de Bento Gonçalves – RS, identificaram que a 
maioria dos produtores eram homens (97%) entre 16 a 75 anos, com média de idade 
de 38,5 anos. 
 Na Figura 1 esta representado também o grau de escolaridade destes 
produtores e a maioria, equivalente a 60% dos entrevistados, se declararam 
alfabetizados ou que possuem o primeiro grau incompleto. O segundo maior grupo 
informado foi de analfabetos declarados (15,24%), que ainda pode-se considerar 
alto nesta classe de trabalhadores e o menor grupo, com apenas 0,95%, foram os 
produtores que possuem o terceiro grau completo. 

Segundo PERES (2009), nenhum outro grupo é mais vulnerável aos efeitos 
nocivos dos agrotóxicos que os trabalhadores da chamada agricultura familiar e um 
dos motivos destes trabalhadores serem muito susceptíveis a intoxicações seria a 
não-clareza de informações contidas nos rótulos e bulas de agrotóxicos, associada 
aos baixos índices de escolaridade observados neste grupo. Fato este que, os 
tornam menos preparados para manusear os produtos com maior atenção, ou seja, 
diminuindo os riscos, já que esses não são possíveis de serem eliminados em sua 
plenitude (MATTOS, 2013). 
 

 
FIGURA 1. Sexo, idade e escolaridade do representante da unidade familiar   

rural do município de Malhada de Pedras – BA. 
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 Na Figura 2 são observados o tamanho da área e as culturas plantadas, 
respectivamente. Pouco mais de um terço das propriedades da agricultura familiar 
do município estudado possuem entre 2,1 a 8 hectares (35,24%), seguido por 
propriedades de até 2 hectares (20,95%). Com os dados, observa-se que mais da 
metade das propriedades são pequenas áreas de até 8 hectares. 

Quando questionados sobre as culturas que fazem plantio, quase todos 
declararam realizar o plantio de feijão (97,14%) e milho (89,52%), que são as 
culturas chaves de subsistência do município, as outras culturas mais plantadas 
pelos agricultores são melancia (29,52%), mandioca (25,71%) e algodão (7,62%), 
entre os produtores entrevistados, 43,81% declararam plantar “outras culturas”, 
entre elas foram citados em maior escala o andu, a palma, a mamona, o maracujá e 
as hortaliças. 
 

 
FIGURA 2. Área da propriedade rural e culturas plantadas pelos agricultores    

familiares do município de Malhada de Pedras – BA. 
 
 
 Na Figura 3 são observados o uso, frequência e classe dos agrotóxicos pelos 
produtores do município. Observa-se que 73% dos produtores utilizam agrotóxicos, 
e considerando os usuários, 55,54% declararam utilizar raramente, 28,27% 
declararam usar frequentemente e apenas 16,88% dos produtores usuários 
declararam sempre utilizar agrotóxicos. Apesar da maior parte dos produtores serem 
usuários de agrotóxicos, a maioria utiliza raramente e uma pequena proporção utiliza 
sempre, o que indica que o uso de agrotóxico no município não é considerado como 
algo muito corriqueiro e que possivelmente os produtores só utilizam quando seus 
plantios passam por ataques severos de pragas e/ou doenças. 
 Quanto a classe de agrotóxico utilizado pelos produtores, podendo citar mais 
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de uma classe, 64,94% declararam utilizar inseticidas, 16,88% fungicidas e 9,09% 
herbicidas. Entre os usuários também, 29,87% dos produtores informaram aplicar 
agrotóxicos sem conhecer a classe, número este que pode ser maior, considerando 
que quando questionados quais marcas comerciais de inseticida, fungicida e 
herbicida utilizam, poucos citaram nomes corretos dos produtos, quase totalidade 
dos entrevistados que declararam a classe, não declararam o nome comercial do 
produto. 
 

 
FIGURA 3. Uso, frequência e classes de agrotóxicos utilizados pelos 

agricultores familiares do município de Malhada de Pedras – BA. 
 
 
 As leis brasileiras garantem que todo empregador deve fornecer aos 
empregados que manipulam agrotóxicos EPIs completos, com a finalidade de 
garantir a segurança, entretanto, os produtores questionados na presente pesquisa 
são pertencentes da agricultura familiar, ou seja, são trabalhadores que trabalham 
por conta própria em suas propriedades e o uso de EPIs parte da consciência de 
cada um. 

Dos produtores entrevistados, usuários de agrotóxicos, 54,5% declararam 
utilizar EPI, porém, deste percentual, apenas 9,52% informaram utilizar o EPI 
sempre. Quando questionados quais EPIs utilizam, botas (38,96%), mascaras 
(37,66%) e luvas (20,78%) foram os mais citados e apenas 1,30% declararam 
utilizar o EPI completo durante a aplicação dos agrotóxicos (Figura 04). 

Observando os dados, constata-se que grande parcela dos usuários de 
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agrotóxicos não utilizam nenhum tipo de EPI (45,5%), em estudo semelhante com 
produtores de tomate, ARAÚJO et al. (2000) observaram que 64,2% dos produtores 
da região em estudo não utilizavam EPI. Os dados do presente trabalho chamam a 
atenção para a necessidade de estimular estes produtores para o melhor uso do 
EPI, pouco mais da metade declarou usar pelo menos um EPI, porém sem utilizar 
“Sempre” e sem utilizar todo equipamento completo, o que garante maior proteção. 
O correto seria que todo produtor sempre que fosse manipular os agrotóxicos, 
independentemente do tempo de uso e da toxidade do produto, utilizassem o EPI 
completo, com estes cuidados casos de intoxicações dos trabalhadores rurais 
seriam drasticamente reduzidos. 
 

 
FIGURA 4. Uso, frequência e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

utilizados pelos agricultores familiares do município de Malhada 
de Pedras – BA.       

 
 

A classificação toxicológica dos agrotóxicos é obtida a partir da DL50 (dose 
necessária para provocar a morte de 50% de um lote de animais submetidos ao 
protocolo experimental) (FARIA et al. 2007). Os agrotóxicos são classificados em 
quatro classes distintas, conforme DL50 por via oral ou dérmica: classe I 
(extremamente tóxico), classe II (altamente tóxico), classe III (moderadamente 
tóxico) e classe IV (pouco tóxico) (LARINI, 1999). Para melhor compreensão, os 
fabricantes são obrigados a instalarem tarjas com diferentes cores nas embalagens, 
para distinguir as diferentes toxicidades. Todos os agrotóxicos apresentam tarjas: Na 
cor vermelha (Classe I – Extremamente tóxico), amarela (Classe II – altamente 
tóxico), azuis (Classe III – Mediamente tóxico) ou verde (Classe IV – Pouco tóxico). 
A pesquisa apontou que pouco mais da metade (58%) dos usuários de agrotóxicos 
do município em estudo alegaram saber distinguir o que significa as diferentes cores 
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nas embalagens, assim como também, pouco mais da metade (56%) confirmaram 
que lê e aplica as dosagens recomendadas nas bulas dos produtos (Figura 05). 

Segundo YAMASHITA (2008), apesar da maioria dos agricultores 
entrevistados lerem os rótulos e bulas de agrotóxicos, a compreensão destes 
impressos ainda é problemática, o uso de cores na classificação toxicológica é 
ineficaz, sendo que certas classes são comumente confundidas entre si. Esta autora 
observou que o grau de escolaridade interfere diretamente na compreensão das 
informações, tanto escritas como visuais. 
 

 
FIGURA 5. Conhecimento sobre código de cores e manipulação correta de 

agrotóxicos pelos agricultores familiares do município de Malhada 
de Pedras – BA.  

 
 
Quando questionados se já sentiram algum efeito de intoxicação em 

decorrência da aplicação de agrotóxicos, 18% dos produtores disseram que já 
sentiram algum sintoma de intoxicação, foram citados: tontura, dor de cabeça, 
vômito e ânsia de vômito, bolhas no corpo e coceira (Figura 06).  

Segundo PERES et al. (2003), os agrotóxicos podem causar dois tipos de 
intoxicação: a de efeitos agudos e a de efeitos crônicos. Na intoxicação aguda os 
sintomas surgem rapidamente, geralmente em até 24 horas após a exposição curta, 
porém excessiva a produtos extremamente ou altamente tóxicos (tarjas vermelha e 
amarela, respectivamente) e são, em geral, bem nítidos. Entre os sintomas mais 
comuns, encontram-se espasmos musculares, náuseas, vômitos, dificuldades 
respiratórias e desmaios. Já a intoxicação crônica manifesta-se tardiamente, meses 
ou anos após a exposição pequena ou moderada a agrotóxicos, geralmente a vários 
deles, e quase sempre acarreta danos irreversíveis, como neoplasias ou paralisias. 
É o tipo de intoxicação mais difícil de ser diagnosticada, por não ter sintomas bem 
definidos, que se confundem facilmente com os de outras doenças (YAMASHITA, 
2008). 

FARIA et al. (2009), estudando produtores da agricultura familiar do município 
de Bento Gonçalves – RS, observaram que mesmo com 95% dos produtores 
utilizando agrotóxicos de forma intensa e frequente, os registros de intoxicações 
agudas são bastante limitados e considerando os casos crônicos ainda é pior, 
devido a quase não existir registros sistematizados na população em estudo. Com 
estes dados percebe-se a dificuldade de sistematizar casos reais de intoxicação, 
sendo que muitos casos podem estar passando despercebidos, assim estes 
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trabalhadores correm o risco de futuramente demonstrarem sintomas de doenças 
mais graves. 
 

 
FIGURA 6. Índice de intoxicação sofrido pelos agricultores familiares usuários 

de agrotóxicos no município de Malhada de Pedras – BA. 
 
 
Com o grande uso de agrotóxico nas culturas, surge o problema da 

destinação final das embalagens vazias, as quais podem se tornar objetos de 
contaminação do meio ambiente (BOZIK et al., 2011). Para cuidar unicamente da 
destinação adequada das embalagens vazias de agrotóxicos, as indústrias se 
organizaram e criaram um órgão a nível nacional chamado de inpEV (Instituto 
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) (GRUTZMACHER et al. 2006). 

A Lei Federal 9.974 (BRASIL, 2000), foi criada para dar uma destinação 
ambientalmente adequada as embalagens vazias de agrotóxicos utilizadas no Brasil. 
Segundo esta lei, dentre outras medidas, cabe ao agricultor realizar a tríplice 
lavagem das embalagens vazias e em seguida encaminhar estas embalagens com 
as respectivas tampas a uma unidade de recebimento no prazo de um ano, já o 
revendedor deve disponibilizar e gerenciar as unidades de recebimento de 
embalagens vazias, informar aos agricultores sobre os procedimentos de lavagem e 
o endereço da unidade de recebimento de embalagens vazias mais próxima para o 
usuário. A indústria tem como obrigação recolher as embalagens devolvidas pelo 
agricultor, dando um destino adequado a este material, implementando em 
colaboração com o Poder Público, programas educativos de controle e estímulo à 
lavagem e à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários (ANDAV, 
s.d.). 

Todavia, observa-se na Figura 07, que apenas 1,3% dos produtores disseram 
que entrega em unidades de recebimento e outros 1,3% informaram devolver para o 
revendedor e a grande maioria (72,73%) informaram queimar as embalagens vazias, 
outros destinos citados foram enterrar (12,99%) e descartar no lixo (11,69%), 
nenhum produtor informou reaproveitar as embalagens. Pelos resultados, pode-se 
constatar que o motivo dos produtores preferirem queimar a devolver as embalagens 
pode ter sido por falta de conhecimento e/ou por comodidade, sendo que as 
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revendas e unidades de distribuição situam-se longe de suas propriedades e a 
opção que encontraram mais fácil foi descartá-las destas formas. 
 
 

 
FIGURA 7. Destino das embalagens vazias de agrotóxicos pelos agricultores 

familiares do município de Malhada de Pedras – BA. 
 
 
 Mesmo com algumas práticas de uso e cuidados errados para sua segurança 
e conservação do meio ambiente, a maioria dos entrevistados (76,62% dos usuários 
e 75% dos não usuários de agrotóxicos), declararam ter consciência dos perigos dos 
agrotóxicos ao homem e ao meio ambiente (Figura 08). Interpretando os resultados, 
pode-se notar que a falta de cuidados no manuseio, aplicação e destino das 
embalagens de agrotóxicos e o uso irregular e errado de EPIs são referentes a falta 
de treinamento e conhecimento destes produtores quanto a estes produtos, que se 
manejados de forma correta, diminuem consideravelmente os riscos ambientais. 
 Os resultados são similares aos encontrados por RECENA et al. (2008), que 
em estudo semelhante em Culturama – MS, constataram que os agricultores locais 
tinham ciência dos possíveis perigos ao manterem-se expostos direto e 
indiretamente aos agrotóxicos, entretanto, mesmo tendo conhecimento destes 
riscos, poucos faziam uso correto e adequado do EPI para protegerem-se dos riscos 
de intoxicações. 
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FIGURA 8. Conhecimento dos perigos dos agrotóxicos ao homem e ao meio 

ambiente pelos agricultores familiar usuários e não usuários de 
agrotóxicos do município de Malhada de Pedras – BA. 

 
 
 A partir dos resultados do questionário, observa-se que falta ainda muito 
conhecimento para os produtores do município de Malhada de Pedras, 
conhecimento este que pode ser adquirido a partir de treinamentos oferecidos por 
profissionais da área, para melhor conhecimento no uso e manipulação de 
agrotóxicos, assim como a proteção do trabalhador com uso de EPI. Além disso, o 
profissional também poderá receitar produtos não tóxicos, como defensivos naturais, 
ou agrotóxicos menos tóxicos e mais eficazes. Após certo tempo de contato, 
organismos como plantas daninhas, insetos, fungos e outros desenvolvem 
resistência a tais compostos químicos (BRAIBANTE & ZAPPE, 2012) e o produtor 
passa a ter que usar dosagens cada vez maiores para controlar os patógenos, o que 
na maioria das vezes não é o recomendado. 
   Na Figura 09 é observada a falta de treinamento dos produtores, tanto dos 
usuários, como dos não usuários de agrotóxicos, nesta figura observa-se também o 
interesse dos produtores em passar por um treinamento,  constatando-se então que 
a falta de cuidado dos produtores poderia ser resolvida com um treinamento 
adequado, visto que a grande maioria, quase 90% dos produtores do município, 
declararam ter interesse em participar de um treinamento para melhor conhecimento 
sobre o uso e perigos oferecidos pelos agrotóxicos. 
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FIGURA 9. Taxas de agricultores familiares que tiveram treinamento e 

interesse dos mesmos quanto a obtenção de treinamentos a 
respeito do uso e perigo dos agrotóxicos de usuários e não 
usuários do município de Malhada de Pedras – BA. 

 
 
 Observando todos os resultados constata-se que politicas públicas devem ser 
incentivadas a fim de fornecer cursos e treinamentos para estes trabalhadores, que 
muitas vezes por falta de conhecimento, fazem o uso errado destes produtos 
químicos e assim assumem riscos de sofrerem acidentes, como intoxicações e 
também de poluição do meio ambiente.  
 Uma das constatações de MATTOS (2013), em trabalho analisando as 
intoxicações exógenas por agrotóxicos no Brasil, entre 2007 a 2012, foi que o 
fortalecimento da vigilância em Saúde pode ser um caminho para o desenvolvimento 
das ações de promoção e prevenção nas populações expostas ao potencial risco de 
intoxicações por agrotóxicos, em diversas áreas do mundo, incluindo o Brasil. Assim, 
um trabalho conjunto de profissionais, como nas áreas agrícolas e da saúde, deve 
ser realizado para evitar acidentes com estes trabalhadores. 
 
 

CONCLUSÕES 
A partir dos resultados obtidos com os questionários, foram observados a 

respeito dos agricultores familiares do município de Malhada de Pedras que: 
� O perfil dos agricultores representantes da família são homens entre 26 a 55 
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anos, alfabetizados ou com primeiro grau incompleto, que cultivam 
basicamente feijão e milho em pequenas propriedades de até 8 hectares. 

� A maioria dos produtores utilizam agrotóxicos, porém com baixa frequência e 
utilizando principalmente inseticidas.  

� Apesar de não usarem agrotóxicos com muita frequência, o uso de EPI é raro 
e quando feito é incompleto. 

� Apesar de declararem ter conhecimento a respeito dos perigos dos 
agrotóxicos, não dão destino correto para as embalagens vazias.  

� Políticas públicas devem ser incentivadas para melhor compreensão e 
conhecimento dos agricultores a respeito dos perigos dos agrotóxicos, para 
uso com mais responsabilidade e menos riscos, para melhor condição de vida 
do trabalhador rural e de sua família. 
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APÊNDICE 
QUESTIONÁRIO SOBRE CONHECIMENTO DOS PRODUTORES RURA IS DE 

MALHADA DE PEDRAS SOBRE AGROTÓXICOS  
Autor: Douglas Gonçalves Guimarães  
Nome do Produtor________________________________________________ 
Localidade______________________________________________________ 
1 – Sexo 
(  ) Masculino  (  ) Feminino 
2 – Idade 
(  ) Até 25 anos   (  ) 26 a 35 anos   (  ) 36 a 45 anos  (  ) 46 a 55 anos  (  ) 56 a 
65 anos                (  ) Acima de 65 anos 
3 – Escolaridade 
(  ) Analfabeto  (  ) Alfabetizado  (  ) 1º grau completo  (  ) 2º grau completo  (  ) 3º 
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grau completo 
4 – Culturas que fazem o plantio (pode marcar mais de uma opção) 
(  ) Feijão    (  ) Milho    (  ) Melancia    (  ) Mandioca    (  ) Algodão    (  ) Outros, 
Quais? _____________________________ 
5 – Com que frequência utiliza agrotóxicos? (Não in clui adubos ou defensivos 
naturais) 
(  ) Nunca usou   (  ) Raramente           (  ) Frequentemente        (  ) Sempre 
6 – Utiliza EPIs na aplicação (pode marcar mais de uma opção)? 
(  ) Não        (  ) Mascara       (  ) Luvas       (  ) Óculos        (  ) Macacão        (  ) Botas 

7 – Com que frequência utiliza os EPIs indicados ac ima? 
(  ) Não usa          (  ) Raramente          (  ) Frequentemente          (  ) Sempre 
8 – Quais produtos utilizam? (anotar o nome se soub er) 
(  ) Fungicida ______________  (  ) Inseticida______________ (  ) herbicida 
______________     (  ) Usa mais não sabe (  ) Outro, Qual?_________________ 
9 – Sabem distinguir o código de cores dos produtos ? (Verde, azul, amarelo e 
vermelho) 
(  ) Sim             (  ) Não 
10 – Faz a leitura e segue corretamente as instruçõ es da bula do produto? 
(  ) Sim             (  ) Não 
11 – Já teve algum treinamento a respeito dos perig os dos agrotóxicos. 
(  ) Não  (  ) Sim, de um técnico especializado  (  ) Sim, do revendedor do produto       
(  )  Sim, de outra pessoa. Quem? __________________ 
12 – Já sentiu algum efeito de intoxicação em decor rência da aplicação dos 
agrotóxicos? 
(  ) Não  (  ) Sim, quais sintomas? ________________________ 
13 – O que fazem com as embalagens vazias de agrotó xicos? 
(  ) Devolve para o revendedor  (  ) Queima  (  ) Enterra  (  ) Reaproveita, para quê? 
___________________ 
14 – Há consciência dos perigos dos agrotóxicos ao homem a ao meio 
ambiente? 
(  ) Sim            (  ) Muito pouco            (  ) Não 
15 – Gostaria de ter um treinamento para melhor con hecimento sobre uso e 
perigos dos  agrotóxicos? 
(  ) Sim              (  ) Não 

___________________________________________________ 
Assinatura do Produtor 


