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RESUMO 

Objetivou-se identificar os principais agrotóxicos utilizados pelos agricultores; 
orientar sobre o adequado uso de agrotóxicos e E.P.I.; identificar riscos à saúde do 
agricultor; identificar riscos de contaminação ao meio ambiente; e propor ações que 
minimizem o uso inadequado dos agrotóxicos pelos agricultores familiares do 
município de Tartarugalzinho, estado do Amapá. Foram aplicados trinta 
questionários com questões abertas e fechadas. Os principais defensivos agrícolas 
utilizados pelos agricultores são inseticida, herbicida e fungicida. Os agricultores 
entrevistados não utilizam os agrotóxicos adequadamente, trazendo riscos ao meio 
ambiente. Nenhum realiza devida manutenção e manuseio dos equipamentos. Os 
agricultores que usam agrotóxicos estão sendo contaminados pelo mau uso destas 
substâncias e ausência de uso dos E. P. I. Foi orientado aos agricultores a 
importância do adequado manuseio dos agrotóxicos, o devido uso de E.P.I. e da 
exposição a riscos em que os mesmos se encontram. Precisa-se da intervenção do 
poder público no que tange à ações educativas e repressivas no uso de agrotóxicos 
e na utilização dos E.P.I. 
PALAVRAS-CHAVE:  Contaminação; Defensivos agrícolas; Meio ambiente. 
 

USE OF PESTICIDE AND INDIVIDUAL PROTECTION EQUIPMEN T (I.P.E.) ON 
PROPERTIES OF FAMILIES FARMERS OF TARTARUGALZINHO, AMAPÁ 

STATE 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to identify the main pesticides used by farmers; 
guidance on the appropriate use of pesticides and I.P.E.; identify farmers health 
risks; identify environment contamination risks; and to propose actions to minimize 
the inappropriate pesticides use by farmers in the municipality of Tartarugalzinho, 
Amapá State. Thirty questionnaires with open and closed questions were applied. 
The main pesticides used by farmers are insecticide, herbicide and fungicide. 
Respondents farmers do not use pesticides properly, bringing environment risks. 
None performs proper maintenance and handling of equipment. Farmers who use 
pesticides are being contaminated by the misuse of these substances and without 
I.P.E.; Was instructed to farmers the importance of pesticides handling, I.P.E. uses 
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and they exposure risks. The government intervention is required with regard to 
educational and repressive actions in the use of pesticides and I.P.E. 
KEYWORDS:  Contamination; Pesticides; Environment. 
 

INTRODUÇÃO 
O Estado do Amapá está localizado na porção oriental da Amazônia Legal no 

extremo norte do país. Segundo informações do Censo 2010 realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado possuía uma população de 
669.529 mil habitantes e, em 2014, uma população estimada de 750.912 mil 
habitantes (IBGE, 2010). 

A produção agrícola do Estado não atende a demanda. O Amapá é 
abastecido principalmente pelo Estado do Pará e, complementarmente, pela 
produção local oriunda da agricultura familiar. Segundo o Anuário Estatístico da 
Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN, 2010), a agricultura no Amapá, 
assim como nos demais Estados da Amazônia, é do tipo de subsistência. Os 
principais cultivos encontrados são a mandioca, o milho, o arroz, o feijão-da-colônia, 
a horticultura, a laranja e a banana. 

De posse da área de cerrado Amapaense, desenvolveu-se o interesse dos 
agricultores, oriundos principalmente da região Sul do Brasil, tendo como principal 
cultivo a soja, demandando insumos que, até então, eram pouco ou não utilizados 
na agricultura amapaense, como fertilizantes químicos e agrotóxicos. Ressalta-se o 
município de Tartarugalzinho, situado na porção centro-norte do Amapá, a 
aproximadamente 230 km de Macapá sob as coordenadas geográficas de latitude 
aproximada 01º23’47’’N e longitude 50º55’22’’O (YOKOMIZO, 2012). 

O Brasil possui a maior utilização de agrotóxicos da América Latina, com uso 
estimado em 50% da quantidade comercializada nesta região, (OLIVEIRA-SILVA et 
al., 2001). A horticultura é responsável por grande parte da utilização destes 
produtos, pois as pulverizações para o controle de pragas e doenças em algumas 
culturas são realizadas semanalmente (ARAÚJO et al., 2000; ALMEIDA et al., 2009). 

O número de intoxicações e óbitos por contaminação com agrotóxicos são 
preocupantes em todo o mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde estimam 
que ocorram no mundo cerca de três milhões de intoxicações por agrotóxicos, com 
220 mil mortes por ano, sendo 70% nos países em desenvolvimento. De acordo com 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) o número de 
intoxicações chega a 800 mil casos por ano no Brasil (CONTAG, 2005). 

Os rótulos dos agrotóxicos trazem informações a respeito do grupo químico, 
ingrediente ativo do produto e informações necessárias para que os produtos sejam 
utilizados adequadamente a fim de evitar intoxicações, como equipamentos de 
proteção individual (E.P.I.s) a serem utilizados e grau de periculosidade. No entanto, 
já foi verificado em alguns locais do país que produtores, ao aplicarem os 
inseticidas, não utilizam os EPIs necessários, o que gera intoxicações (ARAÚJO et 
al., 2000). 

O objetivo deste estudo compreendeu identificar os principais agrotóxicos 
utilizados pelos agricultores; orientar sobre o uso correto dos agrotóxicos nos 
cultivos; saber se está havendo risco à saúde do agricultor e, ou trabalhador rural; 
saber se há risco de contaminação a curto, médio e longo prazo para o meio 
ambiente e propor ações que minimizem o uso indiscriminado dos agrotóxicos pelos 
agricultores familiares. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
Para realização deste trabalho, foram aplicados 30 questionários 

semiestruturados, no período de agosto de 2014 a dezembro de 2014, com 
questões objetivas e subjetivas para os agricultores familiares que utilizam ou não 
agrotóxicos e EPI. Os questionários foram divididos em três partes: dados sócio-
culturais; atividades agrícolas e; tecnologia de aplicação, segurança e saúde. 

No primeiro item do questionário, o objetivo foi conhecer um pouco do 
agricultor entrevistado juntamente com a caracterização da família, principalmente 
com relação à origem dos membros. No segundo item analisado, o objetivo foi 
identificar qual (is) cultivo(s) o agricultor trabalha; conhecimento sobre agrotóxicos; 
utilização ou não do produto; em que (quais) etapa(s) do(s) cultivo(s) ou atividade(s) 
é utilizada; principais produtos utilizados; princípio ativo e classe toxicológica. E 
nesse item do questionário que se conhecerá qual principal motivo de usar o 
defensivo. 

E no terceiro item o objetivo foi identificar o equipamento utilizado; 
manutenção desse equipamento; preparo da calda; descarte das embalagens 
vazias; aquisição do produto; conhecimento sobre EPI; utilização do EPI; segurança 
na aplicação; horário de aplicação; condições climáticas no momento da aplicação; 
armazenamento dos agrotóxicos; alguma alteração do estado de saúde do aplicador 
devido ao uso desses produtos. Após a aplicação dos questionários, as informações 
obtidas foram tabuladas e após, elaborado gráficos com auxílio do software 
Microsoft Office Excel versão 2010 (MICROSOFT, 2010).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 30 agricultores entrevistados 53,33% são oriundos da região Nordeste do 
Brasil (Figura 1), onde muitos desses trabalhadores saíram de suas terras motivados 
pela esperança de encontrar na região Norte, em especial, no estado do Amapá, 
melhores condições de vida. 
 
 

 
FIGURA 1. Região geográfica de procedência dos agricultores 

familiares entrevistados em porcentagem. 
 

Considerando ainda o universo inicial de entrevistados 86,67% sabem o que é 
agrotóxico e qual sua finalidade. Entretanto 96,15% usam, de fato, o produto. 
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Quando perguntados se sabem usar o produto esse percentual reduz para 66,67%. 
Isso mostra que existem agricultores que usam o agrotóxico sem qualquer tipo de 
critério técnico e, somado à deficiência na fiscalização e falta de assistência técnica 
agropecuária, coloca-se em risco a saúde de muitas pessoas. SILVA et al. (2005) 
analisaram o uso do agrotóxico e o trabalho dos agricultores e constataram que 
faltam políticas voltadas para a educação deste público quanto ao uso destes 
produtos, sendo necessário a incorporação tecnológica e assistência técnica 
eficiente. Ainda segundo os mesmos autores, falta também uma organização quanto 
a assistência à saúde do trabalhador rural, já que pelo fato de uma parcela 
expressiva de agricultores, no caso 33,33%, afirmam que não sabem usar o produto, 
é muito provável que haja contaminação desse trabalhador. 

As principais finalidades para a aplicação dos agrotóxicos pelos agricultores 
são nas atividades de controle de plantas daninhas e insetos-praga, com percentual 
de 60% considerando as duas atividades juntas; 24% usam o produto somente no 
controle de insetos e 12% somente para capina química (Figura 2). 

 

 
            FIGURA 2. Uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas em porcentagem. 
 

Dos agricultores que utilizam o produto, estes foram questionados quanto ao 
tempo que de uso e possível motivação em aderi-lo. Os que declararam que sempre 
usaram o agrotóxico foram 35% contra 65% que declararam que passou a usá-lo em 
um determinado tempo. Dentre os agricultores que passaram a usar o agrotóxico o 
principal motivo pela adesão é a diminuição/otimização da jornada de trabalho 
seguido pela dificuldade de mão-de-obra para realizar as atividades, com 
percentuais de 46,15% e 23,08%, respectivamente (Figura 3). 
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FIGURA 3. Principais motivos de adesão aos agrotóxicos pelos 

agricultores familiares em porcentagem. 
  

Todos os agricultores entrevistados que utilizam agrotóxicos aplicam os 
defensivos com pulverizador costal manual. Também não fazem a manutenção dos 
pulverizadores e realizam o preparo da calda diretamente no equipamento 
adicionando o agrotóxico e depois água. A agitação é realizada com movimentos 
bruscos do pulverizador e aplicando pressão através do pistão do equipamento. É 
comum ocorrer perdas de calda, uma vez que os equipamentos não passam por 
manutenção, ocasionando entupimento dos bicos, vazamentos, pressão de trabalho 
insuficiente, entre outros. 

Após a aplicação dos defensivos, os agricultores foram perguntados quanto 
ao destino das embalagens, sendo que 68% dos entrevistados responderam que 
queimam as embalagens vazias e outros 16% afirmaram que enterram ou dão outro 
destino para essas embalagens (Figura 4). Esses outros destinos são, 
principalmente, jogar na área de cultivo ou ao redor das dependências da moradia 
do agricultor. Apenas um agricultor guarda as embalagens, mas não as devolve no 
local de onde adquiriu o produto. Os agricultores quando perguntados acerca da 
legislação de agrotóxicos, não alegam desconhecimento, nem tão pouco ignoram, 
pois os que são alfabetizados leem a bula do defensivo, mas não seguem as 
instruções. Isso também vale para o uso de E.P.I.  

 
FIGURA 4. Percentual de descarte das embalagens vazias 

realizado pelos agricultores. 
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A aquisição indiscriminada dos defensivos é um item preocupante. Nas 
entrevistas, foi constatado que 92% dos agricultores adquirem em lojas 
agropecuárias sem qualquer exigência quanto a apresentação do receituário 
agronômico. Isso mostra o quanto a fiscalização agropecuária é deficiente, mas não 
é exclusividade do Amapá. O órgão de defesa agropecuária foi criado recentemente 
comparado com outros Estados da federação, possuindo apenas 12 anos de 
criação. No Amapá e no restante do Brasil, a precariedade no sistema de vigilância 
permite aos agricultores adquirir estes produtos sem o receituário agronômico além 
de não conseguir identificar o real número de indivíduos intoxicados no campo 
(PREZA & AUGUSTO, 2012). No quadro 1, são mostrados os principais produtos 
utilizados pelos agricultores e a finalidade que estes dão, mostrando que, realmente, 
precisa-se de uma fiscalização mais eficiente e assistência técnica, confirmando as 
informações de PREZA & AUGUSTO (2012). 

 
QUADRO 1. Levantamento dos agrotóxicos utilizados pelos agricultores familiares 

do município de Tartarugalzinho e principais finalidades de uso. 
Nome comercial  Princípio ativo  Tipo de defensivo  Classe toxicológica  Uso pelos agricultores  

Roundup glyphosato herbicida II e III capina 

Tordon picloram herbicida II capina 

Decis deltametrina inseticida III formiga e vaquinha 

Assist óleo mineral adjuvante IV fungo fumagina 

Pikapau malathion inseticida IV formiga 

Manzat mancozeb fungicida III mela da melancia 

Cefanol acefato fungicida III mosca-negra do citrus 

Dithane mancozeb fungicida I mela da melancia 

Nitrosin cipermetrina inseticida III formiga 

Butox deltametrina acaricida/inseticida III formiga 

Mirex sulfuramida inseticida IV saúva 

 
 Quando perguntados acerca de como aprenderam utilizar o defensivo e, logo 

em seguida, como aprenderam a usar o E.P.I., 50% e 58,33% aprenderam através 
de leitura do manual do produto, respectivamente. Em segundo, com 15% para a 
utilização do agrotóxico e 25% para o uso do E.P.I., através da assistência técnica e 
extensão rural (ATER). Parcelas desses agricultores recebem orientação adequada 
quanto ao uso e do agrotóxico e E.P.I., mas simplesmente ignoram tais orientações, 
pois, 100% dos entrevistados não usam o E.P.I. de forma adequada. Os principais 
itens utilizados para aplicação são calça ou bermuda “jeans”, camisa comum ou de 
manga comprida e chapéu comum, mostrando claramente que está ocorrendo 
contaminação (Figura 5). 
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FIGURA  5. Aplicação de defensivo sem o uso de 

E.P.I. em Tartarugalzinho-AP (ABREU, 
2014). 

 
Pelo fato dos agricultores não observarem critérios técnicos ou mesmo 

desconhecerem, as condições climáticas de aplicação é outro item que foi 
observado. De acordo com a pesquisa, 60% dos agricultores familiares observam a 
velocidade e direção do vento no momento da aplicação. Porém, a parcela 
correspondente a 40% não realiza esse procedimento fundamental. A explicação 
deles é que quando há uma maior velocidade do vento e sua direção aplicam o 
defensivo a favor deste “ajudando” a espalhar mais rapidamente o defensivo. 
Portanto, esses agricultores não estão atentos para a questão da deriva e, para 
agravar a situação, é comum nas propriedades encontrar alguma fonte hídrica 
próxima das lavouras, ocasionando sérios riscos de contaminação dos recursos 
hídricos da região.  

Outro ponto analisado é o armazenamento dos defensivos utilizados pelos 
agricultores, onde 16% deles armazenam o produto em local exclusivo, porém 
apenas ficam guardados, não devolvem para o local de onde adquiriu o produto. Na 
figura 6 é apresentado o local de armazenamento do agrotóxico por um dos 
agricultores entrevistados durante a aplicação dos questionários. Quanto ao horário 
de aplicação, 52% dos agricultores aplicam o defensivo até nove horas da manhã 
(Figura 7). 
 

FIGURA 6. Armazenamento de agrotóxicos em propriedades rurais. (A) 
Agrotóxicos colocados ao lado de utensílios domésticos. (B) 
Instalações da moradia do agricultor entrevistado com destaque 
ao local onde se encontra os agrotóxicos. 

A B 
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FIGURA 7. Horário de aplicação dos agrotóxicos e percentual 

dos agricultores em porcentagem. 
 

No que se refere a saúde do trabalhador relacionado ao uso de agrotóxicos, 
32% alegaram que sentem ou já sentiram alguma reação e atribuem ao uso destes 
produtos. Entretanto, não pode-se dizer que os outros 68% não sentiram alguma 
reação por estarem usando agrotóxicos e E.P.I. de forma correta, inferindo que os 
agricultores estão entrando num quadro de intoxicação crônica. Os principais 
sintomas apresentados pelos agricultores são a tontura, irritação cutânea e irritação 
ocular (Figura 8). 
 

 
FIGURA 8. Principais sintomas apresentados pelos        

agricultores em porcentagem. 
 
BOHNER et al. (2013) avaliando o impacto ambiental do uso de agrotóxicos 

no meio ambiente e na saúde do trabalhador no município de Chapecó, Estado de 
Santa Catarina, constataram que grande parte dos agricultores não sinalizam 
adequadamente o armazenamento dos defensivos agrícolas. SOARES et al. (2003), 
afirma, ainda, que agricultores desprotegidos aumentam suas chances de 
intoxicação em 72%. 

PERES et al. (2004), realizando entrevistas com agricultores da comunidade 
de Boa Esperança, município de Nova friburgo, Estado do Rio de Janeiro, 
verificaram que os principais sintomas relatados por estes foram dor de cabeça, dor 
de barriga e tontura. RECENA et al. (2006) relacionaram a intoxicação dos 
agricultores pela ausência do uso de E.P.I. e emprego de baixa tecnologia de 
aplicação, como é o caso dos agricultores entrevistados em 
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Tartarugalzinho. Já SILVA et al. (2001), relataram que o despreparo da população 
para a manipulação destes produtos e ausência e/ou pouco apoio técnico contribui 
para o maior risco de exposição dessas substancias ao homem e contaminação do 
meio ambiente. 

Para essas práticas danosas tanto para o homem como para o meio 
ambiente, o poder público tem papel fundamental para minimizar esses efeitos. No 
ano de 2009, o Governo do Amapá realizou concurso público para o provimentos de 
cargos para fiscal estadual agropecuário e extensionista agropecuário. Em 2010, 
esses profissionais iniciaram suas atividades. Porém, os órgãos de defesa 
fitossanitária e extensão rural possuem infraestrutura deficiente. No caso da agencia 
de defesa agropecuária no município de Tartarugalzinho, não existe Engenheiro 
Agrônomo que possa trabalhar na fiscalização agropecuária. Esse profissional só é 
encontrado no órgão de extensão rural oficial do Amapá, mas só pode atuar em 
cárater educativo e técnico, como no manuseio correto de agrotóxico e uso correto 
dos equipamentos de proteção individual. 

Para que as ações sejam de fato eficientes, tanto o órgão de defesa quanto 
de extensão rural devem ser equipados e com recursos humanos qualificados. 
Programas educativos que visem esclarecer o uso correto dos agrotóxicos, descarte 
das embalagens, divulgação das legislações de defensivos e de crimes ambientais, 
auto de infração para agricultores que infrigem a lei, são algumas medidas que 
devem ser adotadas para o sucesso das práticas agrícolas. 
  

CONCLUSÃO 
s principais defensivos agrícolas utilizados pelos agricultores são inseticida, 

herbicida e fungicida. 
-Os agricultores entrevistados não utilizam, adequadamente, os agrotóxicos, 

trazendo riscos ao meio ambiente. Nenhum realiza devida manutenção e manuseio 
dos equipamentos de aplicação. Os agricultores que usam agrotóxicos estão sendo 
contaminados pelo mau uso destas substâncias e ausência de uso dos 
equipamentos de proteção individual.  

- Os agricultores foram orientados quanto a importância do adequado 
manuseio dos defensivos agrícolas, do uso de E.P.I. e da exposição aos riscos em 
que os mesmos se encontram. 

-Precisa-se da intervenção do poder público no que tange à ações educativas 
e repressivas no uso de agrotóxicos e insumos agrícolas e na utilização dos E.P.I.. 
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