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“Estamos correndo todo esse risco para quê? Precisamos 

urgentemente acabar com essas falsas garantias, com o adoçamento das 

amargas verdades. A população precisa decidir se deseja continuar no 

caminho atual, e só poderá fazê-lo quando estiver em plena posse dos fatos. 

Nas palavras de Jean Rostand: a obrigação de suportar nos dá o direito de 

saber”.  

Rachel Carson - Primavera Silenciosa, 1962. 
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RESUMO 

 

O produto tóxico possui uma íntima relação com o agronegócio, inserido como um 

meio de proteção e produção, ao mesmo passo como contaminantes dessa cadeia produtiva. 

Por meio das empresas fabricantes e de revenda, concebe o estigma de veneno, causador de 

desequilíbrio ambiental. Inseridos nesse sistema estão os grandes produtores e camponeses, 

que por meio da política de Reforma Agrária brasileira, (re) criam seus modos de vida e de 

trabalho em assentamentos rurais. Este estudo analisou a utilização de agrotóxicos no 

município de Jataí e no Assentamento Três Pontes Perolândia (GO), com vistas a revelar os 

impactos desses produtos para a saúde pública e se está adequado à legislação. Investigou-se a 

quantidade de produtos comercializados na área de estudo; o uso dos Equipamentos de 

Proteção Individual-EPIs; o conhecimento sobre o receituário agronômico, item obrigatório 

na aquisição desses produtos, e o descarte correto e triplece lavagem das embalagens vazias. 

Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, optando-se pelo estudo de campo. Utilizou-se 

como instrumentos de coleta de dados: as observações, a aplicação de questionários e 

entrevistas semi-estruturadas. Os sujeitos desta pesquisa foram às empresas revendedoras de 

produtos químicos dos referidos municípios; produtores de grãos do município de Jataí (GO); 

órgãos fiscalizadores do controle do uso de agrotóxicos e dos descartes de embalagens vazias, 

além de doze assentados, do assentamento Três Pontes, que representam 27,9% da 

comunidade assentada. Verificou-se que a realidade entre o assentamento e as grandes 

propriedades difere no sentido de autonomia e soberania produtiva, porém ambos utilizam 

agrotóxidos indiscriminadamente em suas lavouras. Este estudo permitiu compreender a 

quantidade e dinâmica na utilização dos agrotóxicos, e apresenta os dados relativos aos casos 

de doenças e óbitos pelo contato e uso de agrotóxicos, ficando evidente que os usuários desses 

produtos químicos pesquisados negligenciam todos os cuidados necessários para o seu bom 

uso e manejo. Fica claro que há necessidade mais efetiva da participação dos poderes 

públicos, contribuindo com a fiscalização e monitoramento dos envolvidos na redução dos 

perigos à saúde e aos danos ambientais. Como verificado ao longo do trabalho em relação ao 

uso do agrotóxico os sujeitos nao cumprem a lesgislação vigente. 

 

Palavras Chave: Agrotóxicos, assentamento, Saúde, Legislação. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The pesticide from the Second World War is present in daily life, then the Green Revolution, 

which led to agricultural expansion in Brazil, hence the southwest region of Goiás. The toxic 

product has an intimate relationship with agribusiness, inserted as a means protection and 

production at the same step as contaminants this production chain. Through the manufacturers 

and reselling, conceives the poison stigma, environmental imbalance caused. Included in this 

system are the major producers and farmers, who through the Brazilian land reform policy, 

(re) create their ways of living and working in rural settlements. This study examined the use 

of pesticides in the municipality of Jataí and Settlement Three Bridges Perolândia (GO), in 

order to reveal the impact of these products on public health and is suitable for legislation. We 

investigated the quantity of products marketed in the study area; the use of Personal 

Protective Equipment, PPE; knowledge of the agronomic prescription, mandatory item in the 

acquisition of these products and the correct disposal and triplece washing of empty 

containers. This is a qualitative research, opting for the field study. It was used as data 

collection instruments: the observations, questionnaires and semi-structured interviews. The 

subjects were the dealers chemical companies of these municipalities; grain producers in the 

municipality of Jataí (GO); regulatory agencies control the use of pesticides and disposal of 

empty containers, plus twelve settlers, the settlement Three Bridges, representing 27.9% of 

the settler community. It was found that the reality of the settlement and the large properties 

differs in the sense of autonomy and sovereignty productive, but both use agrotóxidos 

indiscriminately in their crops. This study allowed us to understand the amount and dynamics 

in the use of pesticides, and presents data on cases of diseases and deaths by contact and use 

of pesticides, getting clear that the users of those surveyed chemicals neglect all necessary 

care for your good use and management. It is clear that there are more effective need for the 

involvement of public authorities, contributing to the surveillance, monitoring of those 

involved in reducing health hazards and environmental damage. As seen throughout the work 

regarding the use of pesticides subjects not meet current lesgislação. 

Keywords: Pesticides, settlement, Health Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores problemas enfrentados nos dias atuais é a degradação da natureza, 

devido às grandes mudanças ocorridas ao longo dos tempos, como por exemplo, a revolução 

industrial
1
, no século XIX; o rápido crescimento populacional, com padrões de consumo 

abusivos, aos moldes do sistema capitalista
2
; o surgimento do processo tecnológico, que 

aumentou a utilização dos recursos naturais e a imensa geração de resíduos; a alta 

produtividade de poluentes; o esgotamento dos recursos naturais, para a implementação de 

lavouras, entre outras (Freitas et al. 2009).  

O que se verifica é que o caráter insustentável da sociedade contemporânea afeta 

diretamente a natureza e os espaços geográficos. Leff (2001) afirma que o crescimento 

econômico desconsiderou a natureza, em prol da riqueza do capital, ou seja, o homem 

transforma o espaço vivido, por meio do trabalho, explorando seus recursos naturais. Porém, 

Reigota (2010) adverte que antes da análise de todos esses fatores, é preciso considerar as 

relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre a humanidade e a natureza 

(REIGOTA, 2010, p. 13).  

E um dos fatores preponderantes para as mudanças ocorridas nos processos de 

transformação da natureza e do espaço geográfico foi o desenvolvimento das técnicas de 

produção que, segundo Santos (2006), são “[...] um conjunto de meios instrumentais e sociais, 

com os quais o homem realiza a sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço
3
” 

(SANTOS, 1996, p. 25). O autor divide a história do meio geográfico em três etapas, de 

acordo com as mudanças ocorridas na relação homem-natureza decorrentes da produção e do 

uso das técnicas, são elas: 1- meio natural; 2- meio técnico e, 3- meio técnico-científico-

informacional.  

                                                 

1
 A Revolução industrial causou transformações econômicas, e principalmente uma revolução no processo de 

produção e de trabalho, consolidando o capitalismo como modo de produção e do poder econômico. Nesse 

modelo, a burguesia detinha o poder por meio do capital, e o proletariado ser a força de trabalho (PEREIRA; 

GIOIA, 2004). 
2
 Muitos autores apontam o sistema de produção capitalista como o principal causador da crise ambiental. Nesse 

tipo de sistema, a produção ininterrupta explora os recursos naturais, que são finitos (BERNARDES; 

FERREIRA, 2003). 
3
 “A  consideração das técnicas de produção de modo isolado leva a uma maior compartimentação da realidade 

(espaço agrícola, espaço industrial, espaço dos transportes, e outros) e, por isso, a noção de espaço geográfico só 

pode ser alcançada se o fenômeno técnico for visto em sua total abrangência” (SANTOS, 1996). 
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A última etapa tem sua data fundadora no pós-Segunda Guerra Mundial (1940 – 

1945), mais efetivamente na década de 1970, sob a lógica da produção, circulação, 

distribuição e consumo (SANTOS 2006).  

De acordo com Santos (2006), o meio técnico-científico-informacional é fruto do 

capitalismo tecnológico, que causa grandes impactos ao meio natural. Desta forma, o meio 

técnico-científico-informacional situa-se num tempo e num espaço, estabelecendo “um novo 

meio geográfico, cuja produção é deliberada e que é tanto mais produtivo quanto maior o seu 

conteúdo em ciência, tecnologia e informação” (DANTAS; MEDEIROS, 2008, p. 16). O 

espaço geográfico passa a ter novo significado dentro de uma economia e de uma sociedade 

globalizante, em que a produção se mundializa (SANTOS 2006).  

Para Santos e Alves (2014), o meio técnico-científico-informacional é constituído 

pela interação da ciência, da técnica e da informação, sob a égide do mercado global, 

principalmente na atuação das transnacionais e das instituições financeiras. De acordo com os 

autores as grandes transnacionais interferem, diretamente, na forma de produção dos países, e 

na organização do espaço. A forma de produção das diversas culturas agrícolas passou por 

uma modernização em suas técnicas para atender o mercado econômico. Desde a década de 

1960, a agricultura brasileira sofreu transformações para manter-se competitiva junto às 

grandes potencias mundiais. 

 A agricultura brasileira não só modernizou-se como também se industrializou.  

Kageyama et al. (1997) afirma que a modernização da agricultura
4
 implica na mudança das 

técnicas de produção, deixando de ser artesanal para se tornar mecanizada e/ou intensiva, por 

meio da compra de equipamentos, maquinários, fertilizantes, defensivos agrícolas, que 

potencializam a produtividade. Essa modernização, por sua vez, fomenta a agroindústria.  

Conforme Mendonça (2004), a modernização da agricultura constitui “[...] a 

expressão da modernização capitalista em seu movimento constante de auto-expansão, 

alterando o processo produtivo, acarretando diferenciações espaciais nos territórios, 

territorializando a contradição capital x trabalho” (MENDONÇA, 2004, p. 227).  

Matos e Pêssoa (2011, p.4) afirmam que “a modernização do território por meio da 

difusão do meio técnico-científico-informacional, ao atingir as relações de produção, afeta 

                                                 

4
 Esclarece-se que a modernização da agricultura deve ser pensada a partir da modernização do território 

(MENDONÇA, 2004). 
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não somente as relações econômicas, como também as relações sociais, políticas e culturais 

do território”.   

Assim, a industrialização da agricultura implica na produção em grande escala, 

comparada a uma indústria, acarretando desgaste do solo e fortes investimentos em insumos, 

produzidos pelo setor industrial (KAGEYAMA et al., 1997). Costa (2002) corrobora com 

essa discussão afirmando que a agricultura, atualmente, investe, principalmente, além dos 

maquinários, em fertilizantes e agrotóxicos para produzir matérias-primas para a 

agroindústria. Para esses autores, a industrialização da agricultura também se deveu pelo 

alargamento de créditos concedidos pelos bancos e pela ampliação do mercado de insumos 

industriais.  

Kageyama et al. (1997) acrescenta que a agricultura passa a comprar insumos e 

vender matérias-primas para outros setores industriais. E com essas transformações provoca a 

Constituição dos Complexos Agroindustriais (CAI). O CAI é resultado da integração 

intersetorial entre as indústrias de insumos, a agricultura e as indústrias processadoras. E é 

constituído pela internacionalização da produção de máquinas e insumos para a agricultura   

(SILVA, 2006). 

Nessa perspectiva, acrescenta-se que uso de agrotóxicos em países da América 

Latina aumentou muito nas últimas décadas (PERES, 1999), atualmente o Brasil é 

reconhecido como o quarto maior mercado de agrotóxicos do mundo e o oitavo em uso por 

área cultivada (CALDAS; SOUZA, 2000). O uso de agrotóxicos tem por objetivo o controle 

de doenças transmitidas por vetores ou hospedeiros intermediários, sendo cada vez mais 

utilizados como estratégia principal de combate e prevenção de pragas agrícolas 

(NISHIYAMA, 2003).    

Apesar de haver certas controvérsias sobre a nomenclatura a ser usada para 

denominar a substância química de controle às pragas agrículas, neste estudo utilizou-se o 

termo agrotóxico, de acordo com a Lei nº 7.802/1989, regulamentada pelo Decreto nº 

98.816/1989. Essa lei denomina por agrotóxico os “produtos e os componentes de processos 

físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e 

beficiamento de produtos agrícolas” (BRASIL, 1989), com vistas a preservar a fauna e a flora 

de seres vivos considerados nocivos. De acordo com a Lei nº 7.802/1989, também são 

considerados agrotóxicos “as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento” (BRASIL, 1989).   

 A história dos agrotóxicos teve seu auge, a partir da Revolução Verde, na década de 

1960 (BARROS, 2010). Essa revolução teve como objetivo elevar a produção agrícola no 
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mundo, e para tanto fomentou a pesquisa (insumos químicos) e a modernização dos sistemas 

de produção agrícola (máquinas pesadas), por meio de pacotes tecnológicos para aumentar os 

rendimentos dos cultivos. De acordo com Barros (2010), esses pacotes tinham como meta 

potencializar ao máximo os cultivos, por meio de sementes geneticamente modificadas, e por 

meio de agrotóxicos e fertilizantes.  

De acordo com Nishiyama (2003), a partir da Revolução Verde, o uso de agrotóxicos 

e fertilizantes químicos se intensificou, com vistas a aumentar à produtividade, 

consequentemente, a rentabilidade (capital). Ainda acrescenta-se que o impacto social mais 

marcante, relacionado à Revolução Verde, foi a migração de parte da população de- 

trabalhadores rurais para os centros urbanos, causando o crescimento desordenado das 

cidades, com repercussões importantes sobre o modo de vida das pessoas, para os que 

permaneceram no campo, houve uma precarização do trabalho rural. 

No Brasil, as regiões Sul e Sudeste foram as primeiras a modernizar suas técnicas 

agrícolas e a intensificar o uso de agrotóxicos. A mudança nos moldes de produção, 

provocados pela Revolução Verde, trouxe várias consequências econômicas, ambientais e 

sociais (SANTOS 1991).  

A região Centro-Oeste, compreendendo os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato- 

Grosso do Sul, a partir da revolução verde, na década de 1970, teve um significativo 

crescimento da produção de grãos, principalmente do milho e da soja, com o desenvolvimento 

de grandes monoculturas, sustentadas pelo uso de insumos, agrotóxicos e mecanização da 

produção. 

No Estado de Goiás, os municípios que mais se destacaram e ganharam projeções 

nacionais, em produção e exportação de grãos, foram Jataí, Rio Verde, Mineiros e Perolândia, 

na Micro-região Sudoeste de Góias. Nesta Microregião encontram-se também instalados, os 

Assentamentos Rurais de agricultura familiar, convertendo seus monocultivos pelo 

agronegócio. Esses assentamentos foram desencadeados pelos movimentos sociais de luta 

pela terra, como o Movimento dos Sem Terras - MST, que lutaram pela redistribuição de 

terras.  

Por meio de programas e incentivos de crédito oferecidos pelo governo, os 

assentados que praticavam a agricultura familiar nesta região, substituíram os seus cultivos de 

alimentos e criação de animais pelas monoculturas de soja e de milho, impulsionados pelos 
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programas do governo para o fortalecimento do biodiesel
5
. A partir desses incentivos, 

começaram a utilizar agrotóxicos em sua produção, gerando consequências indesejáveis à 

saúde e também aos recursos naturais do seu lote, como a água e o solo. 

Neste estudo, vale ressaltar a importância dos debates sobre os danos, para a natureza 

e para o ser humano, causados pelo uso de agrotóxicos. O termo agrotóxico remete à 

toxidade, e já na década de 1960, o livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson
6
, alertava 

sobre os riscos do uso de agrotóxicos à saúde humana e ao meio ambiente. Nessa época já se 

questionava os rumos da relação entre o homem e a natureza.  

Nos estudos de Carson ela verificou a nocividade de um inseticida, à base de dicloro-

difenil-tricloroetano (DDT), para o ambiente. Deste estudo foi comprovado que o DDT 

atingia negativamente todo o meio ambiente, destruindo não só os predadores da lavoura, mas 

influenciando na saúde dos humanos.  

A proibição do DDT/Aldrim foi reflexo das pesquisas de Carson em 1962. No Brasil 

esse inseticida só teve sua venda proibida em 2009, por meio da lei nº 11.936, de 14 de maio,  

que proíbe à fabricação, a importação, a exportação, a manutenção em estoque, a 

comercialização e o uso de diclorodifeniltricloretano (DDT). Isso revela que a 

conscientização do uso de agrotóxicos no Brasil é tardia, apesar de possuir uma ampla 

cobertura legal, seja no âmbito Federal, com inúmeras normas e mais de duzentos projetos de 

leis em tramitação no Congresso Nacional, seja no âmbito Estadual e municipal, sobre a 

legislação do uso de agrotóxicos.  

O ordenamento mais importante é a Lei nº 7.802/89, que rege um processo de 

registro de agrotóxicos, regulamentado pelo Decreto nº 4.074/02. Porém, não há informações 

precisas sobre o cumprimento da legislação que regulamenta a comercialização e o uso de 

agrotóxicos em diversas regiões do país. O que se sabe é que o processo de industrialização 

da agricultura, ou seja, a penetração do capitalismo no campo, fez com que o grande produtor 

empreendesse mais lucro no agronegócio do que na pecuária, tornando os agrotóxicos uma 

realidade presente nas grandes lavouras.   

                                                 

5
 Definido como mono-alquil éster de ácidos graxos derivado de fontes renováveis, como óleos vegetais e 

gorduras animais 4,14,15, obtido através de um processo de transesterificação, no qual ocorre a transformação de 

triglicerídeos em moléculas menores de ésteres de ácidos graxos 9,12. O biodiesel tem seu registro na 

“Environment Protection Agency – EPA – USA” como combustível e como aditivo para combustíveis. 

(FERRARI, et al, OLIVEIRA; SCABIO, QUIM. Nova, Vol. 28, No. 1, 19-23, 2005). 
6
 Rachel Louise Carson foi uma escritora, cientista bióloga e ecologista norte-americana. Através da publicação 

de Primavera Silenciosa, ajudou a lançar a consciência ambiental moderna. Desde a infância, influenciada pela 

mãe, interessava-se pela natureza. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.936-2009?OpenDocument
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A partir dessas premissas, surgiu o interesse de se pesquisar sobre o uso dos 

agrotóxicos na agricultura no município de Jataí (GO) e região. As questões que nortearam 

esta pesquisa foram as seguintes: como são feitas as armazenagens e, posteriormente, o 

descarte das embalagens de agrotóxicos? Os produtores rurais têm conscientização da 

importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, para o manuseio de 

produtos químicos? O uso dos agrotóxicos é fiscalizado, conforme previsto em lei, pelos 

órgãos competentes? Quais os principais riscos para saúde das pessoas que estão diretamente 

em contato com os agrotóxicos? e quais os dados de doenças e óbitos por agrotóxicos no 

município de Jataí (GO) e no Assentamento Três Pontes em Perolândia (GO)? 

O estudo se justifica por apresentar uma análise inédita e atual do panorama do uso 

de agrotóxicos nas monoculturas tanto de Jataí (GO), quanto do Assentamento Três Pontes 

Perolândia (GO), levando em consideração se o uso de agrotóxico está em conformidade com 

a legislação vigente. Trata-se de um estudo pioneiro, em que analisa também os malefícios do 

agrotóxico para a saúde pública. 

A partir dessas questões, o objetivo principal deste estudo verificar como é feito o 

uso de agrotóxicos no Município de Jatai e no Assentamento Três Pontes Perolândia (GO); 

Analisar o cumprimento da legislação vigente em relação à proteção e prevenção dos riscos a 

saúde; Verificar como é feito o uso de agrotóxicos no Município de Jatai e no Assentamento 

Três Pontes Perolândia (GO). 

Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, a qual busca analisar, interpretar e 

descrever a complexidade do comportamento humano e ainda fornecendo análises mais 

detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências desse comportamento (MARCONI; 

LAKATOS, 2010).  

Quanto aos procedimentos técnicos tratou-se de uma Pesquisa de Campo. Segundo 

Gil (2008), esse procedimento aproxima o pesquisador da realidade específica. Para tanto, 

utilizou-se como instrumentos de coleta de dados, a aplicação de questionários, entrevistas e 

visitas aos locais pesquisados. Pesquisa esta divida em quatro partes. 

A primeira parte apresenta a revisão literária sobre Geografia Agrária; a história da 

agricultura no Brasil, refletindo os problemas surgidos desde a colonização até o modelo atual 

da agricultura; apresenta-se também a modernização e industrialização da agricultura, e o 

meio técnico-científico-informacional.  

A segunda parte apresentam-se o histórico dos agrotóxicos, e seus fatores de riscos, e 

os principais sintomas de intoxicação por esses produtos. Apresentam-se ainda os problemas 
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advindos do uso prolongado dos agrotóxicos, além de apresentar um estudo sobre a legislação 

vigente sobre o uso desses produtos. 

A terceira parte deste estudo refere-se à contextualização da pesquisa, áreas 

pesquisadas, sujeitos envolvidos no estudo. Ainda apresentam-se os métodos e técnicas 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. 

A quarta parte foi dedicada aos resultados e discussão dos dados coletados. Os dados 

analisados apontam que é preocupante o uso indiscriminado dos agrotóxicos no município de 

Jataí (GO) e Assentamento Três Pontes, em Perolândia (GO), fazendo-se necessárias 

fiscalizações mais severas para que sejam respeitadas as medidas exigidas pela Lei nº 

7.802/1989, tendo em vista a saúde dos sujeitos que manejam esses produtos. 

Trata-se de um estudo relevante que pode contribuir com futuras pesquisas sobre o 

uso de agrotóxicos na agricultura da nossa região. Esta pesquisa abordou os problemas que os 

agrotóxicos podem causar à saúde, porém esse tema pode ser ampliado, em vista de novas 

investigações. 
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1. REVISÃO LITERÁRIA 

 

Este estudo tem na Geografia Agrária seu suporte teórico, apoiando-se em autores 

que seguem uma linha de estudo que defende uma postura política-dialética frente ao objeto 

estudado, a agricultura, tais como: José Graziano da Silva (1996) e José Eli da Veiga (2000, 

2001, 2005). 

Nesta primeira parte apresentou-se o campo de estudo, a Geografia Agrária, o qual 

ampara esta pesquisa, assim como apresenta um breve histórico da agricultura no Brasil. 

Apresenta-se também a modernização e industrialização da agricultura (meio técnico 

científico informacional). 

 

1.1. A GEOGRAFIA AGRÁRIA NO BRASIL 

 

Ao longo do tempo a sociedade sofreu transformações, que, consequentemente, 

transformou o homem e sua relação com o meio em que vive. É importante afirmar que essa 

transformação e/ou evolução se deu no tempo e no espaço, objetos de estudo da Geografia. 

De acordo com Ferreira (2001), com as transformações sociais e com “a complexidade das 

relações estabelecidas pelo homem em suas diferentes formas de ação sobre o espaço geraram 

uma busca de respostas, que não poderiam ser genéricas, mas próprias de cada campo de 

interesse científico” (FERREIRA, 2001, p. 40). 

Assim, os campos de interesses da Geografia também passaram por transformações, 

atendendo às “necessidades de interpretação impostas pelas transformações sociais” 

(FERREIRA, 2001, p. 40). De acordo com a autora, a Geografia passa a ter interesse pelos 

estudos do meio rural no início do século XX, apesar de ser um dos temas mais antigos dessa 

Ciência. “A Geografia Agrária apresenta uma história muito particular no tocante ao 

desenvolvimento da Geografia” (FERREIRA, 2001, p. 41). O que se explica é que a 

agricultura, nas décadas de 1950 e 1960, pela sua hegemonia, exigiu um campo de estudo 

próprio. 

Os primeiros estudos sobre o meio rural visavam conhecer a superfície do solo, 

destacando as formas de exploração - cultivo/técnicas - (FERREIRA, 2001). Essa foi a 

primeira forma de se analisar a agricultura. Nesses estudos a agricultura era concebida como 

atividade praticada pelo homem em vista da produção de matéria-prima de alimento 

(FERREIRA, 2001). 

Nas palavras da autora: 
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Os trabalhos geográficos sobre a agricultura até a década de 1950 podem ser 

enquadrados em três categorias de análise: estudos econômicos, referentes à 

avaliação da produção e da comercialização de produtos agrícolas, examinados sob a 

forma de dados estatísticos; estudos ecológico-físicos nos quais há análise do 

conhecimento físico; estudos sobre as formas espaciais da agricultura, ou melhor, da 

paisagem, como resultado da ação humana (FERREIRA, 2001, p.47). 

 

Verifica-se que a agricultura ainda não aparece como um campo específico de 

estudo, ligada à economia, e os estudos econômicos em Geografia tinham, na agricultura, seu 

foco principal (FERREIRA, 2001, p. 42). Assim, não foi fácil definir o campo de estudo 

denominado Geografia Agrária. 

Nesse sentido, o livro “Geografia Agrária do Brasil”, de Orlando Valverde (1964), 

mais precisamente o capítulo intitulado “Metodologia da Geografia Agrária”, foi o marco 

inicial da história da Geografia Agrária no Brasil, apresentando uma “forte posição política
7
 

de comprometimento com a transformação da sociedade” (OLIVEIRA, 2004, p. 32). Para o 

autor, o neo-historicismo
8
 e a fenomenologia

9
 são as duas correntes que formam as bases 

atuais dos estudos em Geografia Agrária no Brasil. 

Na década de 1980, seguindo uma renovação paradigmática da Geografia, a 

atividade agrícola (agricultura) passa a ser o elemento de análise, tendo como foco de 

discussão a forma de produzir, dominada pelo sistema capitalista (FERREIRA, 2001).  Já na 

década de 1990, sob uma corrente científica-política, essa área do conhecimento é concebida 

como Geografia Agrária social, “marcada pela interação e ação do homem sobre o espaço” 

(MACÊDO, 2009, p. 27). 

 Oliveira (2004) afirma que existem duas vertentes defendidas pelos estudiosos no 

Brasil. Uma que afirma que o capitalismo está penetrando no campo, e outra que defende que 

o campo já vive sob as rédeas do capitalismo. Nessa segunda vertente, defendida pela maioria 

dos autores na contemporaneidade, “o campo brasileiro já está se desenvolvendo do ponto de 

vista capitalista, e que os camponeses, inevitavelmente, irão desaparecer” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 34). O autor explica que nessa visão os camponeses serão vencidos pelos bancos, ou seja, 

                                                 

7
 É uma corrente de pensamento literário baseada na premissa de que uma obra literária deve ser considerada 

como o produto de uma época, de um lugar e das circunstâncias políticas, geográficas, sociais e económicas 

aquando da sua composição. 
8
 Grosso modo, o termo fenomenologia significa estudo dos fenômenos, daquilo que aparece à consciência, 

daquilo que é dado, buscando explorá- lo. 
9
 A fenomenologia tem a preocupação em explicar as estruturas em que a experiência se verifica, descrevendo-as 

em suas estruturas universais (OLIVEIRA e SILVA; LOPES; DINIZ, 2006, p. 256). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Obra_liter%25C3%25A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589poca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lugar
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perderão suas terras para pagar dividas bancárias. Dentre os autores dessa vertente destacam-

se: Caio Prado Jr. José Graziano da Silva, Ricardo Abranovay, José Eli da Veiga, entre outros. 

Neste estudo seguiu-se o posicionamento dessa corrente por acreditar que o homem 

do campo, por diversos fatores e transformações, não é mais dono do seu fazer, ou seja, o que 

produz não é mais para a sua sobrevivência, mas para atender ao mercado (capital). Há nesse 

processo de produção um estranhamento, visto que o camponês produz não mais para ele e 

sim para o mercado capitalista (MARX, 1986). 

Conforme Marx (1986) as classes da sociedade estão distribuídas da seguinte forma: 

 

Os proprietários de mera força de trabalho, os proprietários de capital e os 

proprietários da terra, cujas respectivas fontes de rendimento são o salário, o lucro e 

a renda familiar, portanto, assalariados, capitalistas e proprietários de terra, 

constituem as três grandes classes da sociedade moderna, que se baseia no modo de 

produção capitalista (MARX, 1986, p. 317).  

 

Nesse sentido é preciso compreender o papel e o lugar dos camponeses na sociedade 

capitalista no Brasil. Busca-se na Geografia Agrária, particularmente neste estudo, respaldo 

para se aprofundar as discussões e análises da forma como esses camponeses abriram suas 

propriedades para as novas técnicas, especialmente para o uso absurdo de agrotóxicos, 

comprometendo não só o meio em que vivem, como suas próprias vidas, em busca do lucro. 

Por outro lado, o capitalismo, por meio da evolução da técnica, da Ciência e da informação, 

possibilitou as condições para aumentar a circulação e a concentração do capital (SANTOS, 

2006).  

 No próximo tópico apresenta-se um breve histórico da agricultura no Brasil, desde o período 

Colonial, averiguando as condições de produção de cada época. Assim como se apresenta a 

modernização da agricultura, e o advento da expansão do meio técnico-científico-informacional, 

em que a forma de produção sofreu grande impacto tanto na forma de produção, quanto na 

forma de se produzir: máquinas, implementos agrículos (Agrotóxicos), entre outros, em vista 

de se atender às demandas nacionais e internacionais. 

 

1.2 A AGRICULTURA NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO  

 

Apesar de a agricultura ser uma prática milenar, no Brasil ela só se configurou como 

atividade econômica especializada, intensiva e permanente após a independência política do 
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país, e da formação em seu interior de uma economia de mercado (SZMRECSANYI, 1997).  

Foram essas duas condições que propiciaram o desenvolvimento endógeno
10

 da agricultura. E 

a modernização da agricultura, de acordo com Graziano Neto (1985), só foi pensada em 

meados do século XX, na efervescência da Revolução Verde. Muito do atraso do 

desenvolvimento da agricultura no Brasil tem a ver com os objetivos e intensões dos 

colonizadores. Prado Júnior (2000) afirma que os portugueses não vieram para o Brasil com o 

propósito de começar suas vidas, mas com o objetivo de explorar as riquezas naturais para o 

enriquecimento de Portugal.  

Apresenta-se neste tópico a história da agricultura no Brasil, desde a chegada dos 

colonizadores, no século XVI, até o advento da evolução do meio técnico-científico-

informacional, na segunda metade do século XX. (SANTOS, 2006).  

Nos primeiros anos do período colonial a agricultura era confundida com o 

extrativismo
11

, haja vista a extração do pau-brasil, não se constituindo como um setor 

econômico. De acordo com Szmrecsanyi (1997, p. 12), “(...) a civilização que aqui se- 

instaurou no período colonial não foi uma civilização agrícola, voltada em caráter permanente 

para os trabalhos do solo”. E os índios, primeiros habitantes dessa terra, desenvolviam uma 

agricultura de subsistência. 

Mais tarde, na passagem do feudalismo para o capitalismo, ainda no período 

Colonial, a agricultura passou a ser voltada para a atividade comercial. De acordo com 

Fonseca et al. (2010), Portugal adequou as terras brasileiras para atender as suas necessidades 

econômicas. Nesse contexto, a agricultura passa a ser da responsabilidade do Estado (coroa) 

“a coroa passa a administrar uma forma de conciliar seus interesses que surgem da própria 

estrutura agrícola colonial” (FONSECA, et al., 2010, p. 11). 

Assim, nesse período o desenvolvimento da agricultura é quantitativo, não 

apresentando nenhum desenvolvimento em suas técnicas de plantio e de coleta.  Nesse 

momento a agricultura “ocupa papel central, pois está diretamente ligada não só as intenções 

comerciais, mas ao esforço de ocupação territorial” (FONSECA, et al., 2010, p. 9). Corrobora 

com essa explanação Hespanha (2007) que afirma que a ocupação territorial, em forma de 

distribuição de terras, as chamadas capitanias, concedia terras a um donatário, garantindo a 

                                                 

10
 O desenvolvimento endógeno está relacionado à utilização, execução e valorização de recursos locais e à 

capacidade de controle do processo de acumulação (GAROFOLI, 1992). 
11

 Extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que está à disposição do homem sejam estes 

produtos de origem animal, vegetal ou mineral. É considerada a mais antiga atividade humana, antecedendo a 

agricultura, a pecuária e a indústria. 
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administração civil e o povoamento das terras. Prado Junior (2000) ainda assegura que foi na 

agricultura que assentou a ocupação e a exploração da maior e melhor parte do território 

brasileiro. 

Para atender a demanda mercantilista, de acordo com Prado Junior (2000, p. 141) “a 

grande lavoura, voltada para a exportação constitui o cerne da agricultura colonial, cabendo 

apenas um papel de subsistência à cultura da mandioca, do milho, do feijão, etc”. Mas a 

agricultura de subsistência teve seu valor nesse cenário tanto para na ocupação de terras, 

quanto na organização familiar (FONSECA, et al.,  2010). 

Nesse período os três principais componentes da organização social do Brasil foram: 

o latifúndio (grande lavoura), a escravidão e a monocultura de exportação (Prado Junior, 

2000). As principais monoculturas no fim do período colonial eram a canavieira (Nordeste), 

no final do período colonial destacou-se a monocultura do café (Sudeste) e a algodoeira. 

No curto período do Brasil Império (1822 a 1889), a agricultura até meados de 

1850
12

 continuava aos mesmos moldes da agricultura praticada no Brasil colônia, ou seja, 

apoiada na tríade latifúndio – trabalho escravo – monocultura. De acordo com Maia (2008, p. 

76), “a identificação com os interesses de Portugal ainda era forte, e o Estado se estruturava 

em articulação com a dominação local dos grandes fazendeiros e de seus interesses”. 

Após a abolição da escravatura no Brasil, em 1888, os grandes fazendeiros, 

principalmente os da monocultura cafeeira no sudeste do país, saíram em “busca de 

alternativas ao trabalho escravo. As principais opções eram imigrantes e brasileiros livres e 

pobres sob os mais diversos tipos de arranjos de trabalho” (LAMOUNIER, 2008, p. 2016). 

Ampliam-se, no fim do Império, a agricultura de subsistência, devido à chegada de imigrantes 

europeus, em substituição à mão de Obra escrava (MAIA, 2008). 

O período conhecido como República, final do século XIX, a questão da agricultura 

foi marcada pelo “domínio das oligarquias agrárias e pela forte pressão dos cafeicultores, que 

monopolizavam o apoio público” (MAIA, 2008, p. 76). De acordo com o autor, no governo 

de Getúlio Vargas (1937 – 1945), conhecido como Estado Novo, a agricultura brasileira 

recebeu forte influência “das tendências do Welfare State” (MAIA, 2008, p. 76) ou estado do 

bem, na tradução para o Português, com vistas a solucionar a crise advinda do capitalismo. 

Com o crescimento populacional, e para atender as necessidades e a demanda do mercado, foi 

                                                 

12
 1850,  data da extinção do tráfico internacional de escravos (LAMOUNIER, 2008). 
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preciso uma maior produção agrícola. Assim, o Estado aumentou sua atuação para a 

promoção do desenvolvimento da agricultura. 

 

1.2.1 Aberturas para a modernização da agricultura no Brasil 

 

Dando sequência à trajetória histórica da agricultura no Brasil, na década de 1950, 

iniciou-se a chamada modernização da agricultura ou dos moldes de produção agrícola. 

Conforme Graziano Neto (1985, p. 27), a modernização da agricultura é “(...) o processo de 

transformação capitalista da agricultura, que ocorre vinculado às transformações gerais da 

economia brasileira recente”. 

Com a modernização da agricultura, o agricultor não conta mais apenas com o bom 

tempo climático e com a generosidade da natureza, solo fértil, passa a contar e ficar 

dependente de novos equipamentos, e de uma conservação e fertilização artificial do solo, ou 

seja, o agricultor, em busca de maior produtividade e de redução de mão de obra, subordina-

se à indústria do agronegócio (TEIXEIRA, 2005). 

Apesar de a modernização da agricultura ter começado na década de 1950, de acordo 

com Brum (1988, p. 23), no Brasil, só na década de 1960 que esse processo vai se dar 

concretamente, com a implantação no país de um setor industrial voltado para a produção de 

equipamentos e insumos para a agricultura. Novas tecnologias são adotadas no processo 

produtivo, como por exemplo, as inovações físico-química e biológicas. 

 No Brasil, a modernização da agricultura se deu por algumas razões, dentre elas 

destacam-se: o aumento da produtividade do trabalho visando o lucro; a redução dos custos;   

os conflitos entre capital e latifúndio e a implantar o complexo agroindustrial no país (BRUM, 

1988). A partir da constituição desses complexos, a agricultura passou a atender não só ao 

mercado externo, mas também à demanda do mercado interno. 

 Graziano da Silva (1996) divide a modernização da agricultura no Brasil em quatro 

fases, a saber: 1- transformação da base técnica, estimulada pelo governo e por empresas 

norte-americanas; 2- industrialização da produção rural com a implantação de indústrias de 

bens de produção e de alimentos; 3- integração entre a agricultura e a indústria; 4- integração 

de capitais (industriais, bancários, agrários) sob o comando do capital financeiro.  

Os complexos agroindustriais também são consolidados nesse período. Para Delgado 

(1985), com a criação desses complexos acontece uma reorganização na produção 

agropecuária no Brasil, provocando a integração de capitais. Ou seja, ocorreu a centralização 

do capital industrial de grandes e médios proprietários rurais, inclusive do Estado 
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(DELGADO 1985). Acrescenta-se, segundo Graziano da Silva (1996), no século XX a 

agricultura brasileira sofreu uma transição do chamado complexo rural para os complexos 

agroindustriais, havendo a substituição da economia natural por atividades integradas à 

indústria. 

Delgado (1985) identifica dois momentos distintos no processo da modernização da 

agricultura, sendo eles: 1- “O aumento dos índices da tratorização e do consumo de 

fertilizantes de origem industrial. A utilização de forma ampla de bens, baseada na 

importação de bens de capital, modificou o padrão tecnológico da agricultura brasileira” 

(DELGADO, 1985, p. 35); 2- “A industrialização da produção agrícola com o surgimento, no 

final da década de 1950, das indústrias de bens de produção e insumos” (DELGADO, 1985, 

p. 35). 

Ainda acrescenta-se um terceiro momento, situado na década de 1970. De acordo 

com Elias (2003), esse momento refere-se a  

 

(...) um processo de integração de capitais a partir da centralização de capitais 

industriais, bancários, agrários, etc., expansão de sociedade anônimas, cooperativas 

agrícolas, empresas integradas verticalmente (agroindústrias ou agrocomerciais), 

assim como a organização de conglomerados empresariais por meio de fusões, 

organização de holdings, cartéis e trustes, com atuação direta nos CAIs
13

 (ELIAS, 

2003, p. 321). 

 

Observa-se que houve uma reestruturação das condições econômicas, oportunizando 

o aumento da produtividade agrícola no país. Na verdade, esse programa, esconde uma “falsa 

imagem das reais consequências que o agronegócio gera para os biomas, para os 

trabalhadores e a sociedade de um modo geral” (MATOS; PÊSSOA, 2011, p.3). Segundo as 

autoras, além disso, os dados quantitativos e qualitativos da produção agrícola falseia uma 

produtividade comum, o que na realidade não acontece. 

Conforme Matos e Pêssoa (2011), 

 

(...) o uso de inovações tecnológicas, a produção em alta escala, a dependência de 

elementos externos à propriedade, a integração com a indústria, a circulação da 

produção em outros países, a mobilidade geográfica do capital produtivo e 

financeiro, entre outros, são elementos da agricultura dita moderna. Na lógica 

capitalista, ser moderno é estar dentro desse sistema produtivo, que é excludente e 

concentrador. Seguramente, as empresas rurais são a “vitrine” da agricultura 

moderna no Brasil (MATOS; PESSOA, 2011, p. 3). 

                                                 

13
 A sigla significa Complexos Agroindustriais. 
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E nesse sentido, a mão de obra é explorada pelo capital, em que os produtores e os 

trabalhadores rurais obedecem a uma lógica alienante de quanto mais se produz mais se tem. 

Segundo Matos e Pêssoa (2011), a modernização capitalista industrial e financeira provocou 

mudanças no mundo do trabalho. 

Martine (1987) analisa os projetos do Estado
14

, para o fomento da modernização da 

agricultura no Brasil. Para a região Centro-Oeste o principal programa foi o Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados – POLOCENTRO
15

.   

De acordo com o autor: 

 

(...) no caso brasileiro, não há dúvida de que os resultados obtidos pela 

modernização conservadora no campo refletem perfeitamente o modelo de 

sociedade que estava sendo proposta. Um modelo no qual a industrialização, 

concentração e tecnificação eram sinônimos de progresso e, paralelamente, 

participação, desconcentração e igualdade eram, muitas vezes, sinônimos de 

subversão (MARTINE, 1987, p. 261). 

 

Verifica-se, assim, que o processo da modernização da agricultura expressa a lógica 

da reprodução do capital, obedecendo ao capitalismo, que possibilita as inovações 

tecnológicas, mas “reforça a concentração fundiária e de renda as disparidades regionais 

sendo responsável pela expulsão de milhares de família do campo” (MATOS; PÊSSOA, 

2009, p. 3).  

Em consequência disso, a mão de obra fora reduzida, por causa da modernização dos 

maquinários, causando o abandono do meio rural, por parte dos trabalhadores, em busca de 

trabalho nas cidades. Em outros casos, para se manterem no campo, os trabalhadores são 

adestrados para manejarem maquinários que exige uma mão de obra qualificada, com 

conhecimentos de eletrônica, automação, mecânica, microeletrônica, informática e outros 

procedimentos inovadores (MATOS; PÊSSOA, 2009). 

                                                 

14
 PROTERRA (1971) - Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulos a Agroindústria do Norte e 

Nordeste; PROVALE (1972)-Programa Especial para o São Francisco; POLOAMAZONIA - Programa de 

Desenvolvimento das Áreas da Amazônia. Na região Centro-Oeste destaca-se a criação do PROAGO (1973) 

Programa de Garantia da Atividade Agropecuária; PRODECER (1979) - Programa Nipo Brasileiro de 

Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados; POLOCENTRO (1975) - Programa de Desenvolvimento 

dos Cerrados (MATOS; PÊSSOA, 2009). 
15 Foi um dos condutores do processo de modernização da agricultura no Cerrado, responsável por significativo 

movimento do capital. O POLOCENTRO aprovou 3.373 projetos de desenvolvimento agrário em sua área de 

atuação, num total de cerca de US$ 577 milhões até o ano de 1982, período no qual o programa esteve em vigor. 

Dos beneficiários, 81% operavam em propriedades com mais de 200 hectares, absorvendo 88% do volume total 

de crédito do programa. As propriedades acima de 1.000 hectares representaram 39% do número total de 

projetos e absorveram 60% dos recursos totais do programa (MATOS; PÊSSOA, 2011, p. 17). 
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De acordo com as autoras: 

 

O “adestramento” da mão-de-obra se traduz na obrigatoriedade de cursos de 

qualificação, na rotação de turnos, na permanência na propriedade no período de 

produção, na participação de alguns trabalhadores nos lucros, entre outros. As 

formas de adestramento do trabalhador ocorrem tanto no campo como na cidade e 

não são recentes, possuem nuanças diferenciadas de acordo com o período histórico 

e com as forças produtivas (MATOS; PÊSSOA, 2009, p. 4). 

 

E essa é a realidade do espaço do homem do campo e da cidade, um espaço 

instrumentalizado, culturizado e tecnificado (SANTOS, 2006). Salienta-se que a 

modernização da agricultura ocorreu, também, em decorrência do desenvolvimento da 

sociedade. Nesse sentido, verifica-se a inserção do meio técnico-científico-informacional nas 

atividades agropecuárias, neste estudo a agricultura, é, inevitavelmente, fruto de pesquisas e 

modernização do território.  

Assim, de acordo com Santos (2006), 

 

(...) uma das características do mundo atual é a exigência de fluidez para a 

circulação de idéias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando aos atores 

hegemônicos. A fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas, que são um 

dos suportes da competitividade. Daí a busca voraz de ainda mais fluidez, levando a 

procura de novas técnicas ainda mais eficazes. A fluidez é, ao mesmo tempo, uma 

causa, uma condição e um resultado. (SANTOS, 2006, p. 274). 

 

Analisa-se que a agricultura obedeceu a essa tendência, em que a produção é 

controlada por uma economia globalizada, com racionalidade determinada pelo mercado. É 

preciso, a todo e qualquer preço, atender à demanda do mercado, e isso se faz por meio do 

meio técnico-científico-informacional. 

Verifica-se que atualmente a intenção não é mais apenas provocar uma onda de 

super-produtividade, “mas sim que os agricultores passem a desempenhar um novo papel, o 

de compradores de insumos industriais, mesmo que isso reflita numa elevação dos seus 

custos” (GEREMIA, 2011, p. 25). Este breve histórico da agricultura do Brasil serve de 

aparato para apresentar o meio técnico-científico-informacional. assunto tratado no próximo 

tópico. 

 

1.3 A INTRODUÇÃO DO MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL NA 

AGRICULTURA BRASILEIRA 

 

A modernização da agropecuária, além de obedecer a uma lógica capitalista de 

produção, exigindo dos produtores uma nova forma de fazer agricultura, para atender a 



35 

 

demanda do mercado nacional e internacional, obedece a uma evolução das técnicas, que vem 

ocorrendo ao longo dos tempos, numa relação entre a sociedade e a natureza, desde o 

chamado meio natural, passando para o meio técnico, até se chegar ao que se tem na 

atualidade que é o meio técnico-científico-informacional (SANTOS
16

, 2006).  

Verifica-se, assim, a substituição do meio natural, por um meio artificial e 

industrializado. A tecnologia faz com que, “cada vez mais, a produção se torne menos 

dependente da natureza, pois as técnicas passam a subordinar a natureza a gosto do capital, 

reproduzindo artificialmente várias condições necessárias a produção agrícola” (MATOS; 

Pêssoa, 2011, p. 4). 

Para se averiguar a trajetória da evolução das técnicas, a passagem do meio natural, 

para o meio técnico, e posteriormente para o meio técnico-científico-informacional, 

apresenta-se breve consideração sobre cada um desses meios. Assim, no chamado meio 

natural, os agricultores contavam com as condições climáticas, por isso plantavam em dada 

época do ano, e com a fertilidade do solo, ou seja, as técnicas e o trabalho se casavam com 

as dádivas da natureza, com a qual se relacionavam sem outra mediação (SANTOS, 

2006).  

 De acordo com Gonçalves (2006), entre os séculos XVI e XVII, houve uma 

mudança nas técnicas de cultivo, a partir da drenagem dos rios, e do uso de animais 

auxiliando o processo do plantio e coleta. Ainda pode-se considerar como técnicas a 

rotatividade de plantios; a agricultura itinerante e o uso de adubos naturais, como por 

exemplo, o esterco.   

O meio técnico tem como exponencial a introdução da técnica no meio rural. As 

maquinarias substituíram a força motriz dos animais, passando a uma maior produtividade. 

De acordo com Santos (2006), o período técnico vê a emergência do espaço mecanizado, 

sendo que os objetos que constituem o meio são de ordem cultural e técnica, 

concomitantemente. 

De acordo com Romeiro (1998), ainda na década de 1960, no Brasil, a relação de 

trabalho na agricultura ainda apresentava níveis baixos de tecnologias, maquinários, e de 

pouco uso de insumos químicos (fertilizantes e agrotóxicos). Depois deste período a 

agricultura brasileira passou por grandes transformações, assim como também passou o 

território (MENDONÇA, 2004).   

                                                 

16
 Para o autor, é indissociável a ideia de meio geográfico e a noção da técnica (SANTOS, 2006). 
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Na década de 1970, e ao longo de vinte anos, ocorreu o meio técnico-científico no 

Brasil. Santos e Alves (2014) afirmam que esse período foi marcado por grande “interação da 

ciência, da técnica e da informação, sob a égide do mercado global, principalmente na atuação 

das transnacionais e das instituições financeiras” (SANTOS; ALVES, 2014, p.3). Verifica-se 

que tanto a produção, quanto a aplicação de tecnologias ocorreram para atender ao mercado 

capitalista. 

De acordo com Santos e Alves (2014), isso se deu  

 

(...) com extrema intencionalidade (mercantil ou simbólica) dos agentes 

hegemônicos da economia, da cultura e da política, cujas ações são guiadas por meio 

da informação. A localização e o uso dos objetos técnicos marcam a racionalidade 

espacial e temporal, ou seja, na presente época, os sistemas técnicos se tornam 

funcionais aos agentes hegemônicos no processo de acumulação capitalista 

(SANTOS; ALVES, 2014, p. 3). 

 

Essa conjuntura internacional favorável às exportações proporcionou o aumento da 

demanda de produtos agropecuários e a sua diversificação (MAZZALI, 2000). Além disso, as 

reformulações técnica e política do setor agropecuário brasileiro contribuíram para a 

formação dos complexos agroindustriais, consequentemente do agronegócio. O termo 

agronegócio, foi cunhado na década de 1990, “numa tentativa de dar um ar de modernidade às 

velhas práticas da agricultura capitalista” (MARCOS, 2008, p. 196). 

Conforme Delgado (1985), as novas técnicas industriais e os novos produtos 

químicos são advindos da Revolução Verde, responsável pela introdução de pacotes 

tecnológicos em quase todos os países, e responsável pela mudança das técnicas da 

agricultura.  

Segundo Nishiyama (2003), a migração de parte dos trabalhadores rurais para os 

centros urbanos, devido à precarização do trabalho rural, foi uma das consequências sociais 

marcantes relacionadas à Revolução Verde. 

Para Gómez (2006), 

(...) o discurso da Revolução Verde estava repleto de uma perspectiva ocidental 

sobre a ciência, o progresso e a economia, que deviam promover-se (impor-se, se for 

preciso) nos países do chamado Terceiro Mundo. Em consonância com a teoria da 

modernização, que era o modelo de desenvolvimento próprio desses anos [...] a 

Revolução Verde identificava no Terceiro Mundo uma série de carências que 

deviam ser satisfeitas, à base de aumentar quantitativamente os bens e os serviços. 

Ao mesmo tempo, essa febre produtivista, que em teoria beneficiaria os países 

pobres, servia tanto para aumentar a produção de matérias-primas baratas, 

destinadas às agroindústrias do denominado Primeiro Mundo que as beneficiavam, 

incrementando seu valor, como para aumentar a produção de maquinário e insumos 

químicos desses países ricos que vendiam para os países pobres (GOMEZ, 2006, p. 

185). 
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Ainda acrescenta-se, de acordo com Brum (1988), que a Revolução Verde conseguiu 

melhores resultados nos países que haviam feito a Reforma Agrária. No caso do Brasil, cuja 

reforma agrária não ocorreu, os efeitos foram negativos tanto no âmbito econômico, quanto 

no social. Segundo Graziano Neto (1996), os objetivos dos avanços tecnológicos dessa época, 

principalmente do pacote tecnológico (Revolução Verde) visavam aumentar a produtividade 

tanto da terra, quando da mão-de-obra, em favor do capital. 

Para Brum (1988), os primeiros sinais da constituição do meio técnico-científico no 

Brasil, se deu por meio de políticas públicas de governo: 1- o apoio de créditos para custeio, 

investimentos e comercialização de produtores e agroindústrias; 2- a garantia da política de 

preço mínimo; 3- facilitar a instalação de empresas transnacionais agrícolas e processadoras 

no Brasil; 4- oferecer assistência técnica; 5- criar redes de armazéns públicos, entre outras 

benesses.  

O meio técnico-científico-informacional desponta-se no XX, no período pós-guerra 

(II Guerra Mundial 1944 - 1945), nos países desenvolvidos. No Brasil, esse terceiro período 

só aparece na década de 1990, em que ocorre uma nova reestruturação nos instrumentos da 

política agrícola brasileira. Para Coelho (2001) essa reestruturação se deu por meio de: 

reformulação dos créditos rurais; programas de transporte e armazenagem; desenvolvimento 

de pesquisas agropecuárias. 

De acordo com Coelho (2001): 

 

(...) o crédito rural oficial foi reformulado para estimular uma participação maior do 

setor privado, as dívidas anteriores foram securitizadas, a estrutura governamental 

de apoio à comercialização passou por profundas mudanças, com a criação de 

instrumentos mais modernos e menos intervencionistas, e, na pesquisa agropecuária, 

foram adotadas várias medidas para torná-las mais afinada com o mercado e, 

portanto, mais objetiva em termos de áreas a serem pesquisadas e de produtos a 

serem desenvolvidos. (COELHO, 2001, p. 51). 

 

Acrescenta-se a essa expansão, a mais nova referência da modernidade na 

agricultura, fruto do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2006), os Organismos 

Geneticamente Modificados – OGM. Essa tecnologia foi desenvolvida na década de 1970, 

nos estados Unidos da América (EUA), por um grupo de pesquisa de uma Universidade da 

Califórnia (University of California). O experimento inicial foi com uma rã, em que se 

transferiu um gene do anfíbio para uma bactéria, inaugurando, assim, a Engenharia Genética, 

consequentemente, a tecnologia do DNA recombinante.  
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Segundo Guerrante (2003, p. 147), “o DNA Recombinante é um fragmento de DNA 

incorporado artificialmente à molécula de DNA de um vetor de clonagem que pode ser 

amplificado em um organismo diversas vezes”.  

Conforme Alves (2004), 

 

Essa tecnologia permite uma modificação direta do genoma de um ser vivo, seja 

pela introdução de um novo gene de origem externa, ou mesmo, a inativação de um 

gene ora existente. Uma vez realizado esse processo, o organismo modificado 

passará a produzir a substância de comando do novo gene recebido, o que possibilita 

de certa forma, mudanças na qualidade dos alimentos (ALVES, 2004, p. 4). 

 

Como exemplo de Organismos Geneticamente Modificados (OGM), na agricultura, 

Alves (2004) cita o tomate Flavr savr, modificado geneticamente, com o objetivo de se ter 

um amadurecimento mais lento. De acordo com o autor, esse processo adiciona maior 

qualidade nutricional ao alimento. “Essa técnica de modificação consiste em isolar uma 

determinada sequência de genes do próprio fruto e depois inseri-la em sentido inverso, no 

próprio fruto. Assim, tem-se um OGM e não um transgênico” (ALVES, 2004, p. 4). 

Conforme Guerrante (2003), 

 

As primeiras plantas geneticamente modificadas foram desenvolvidas a partir de 

1983, quando um gene codificante para resistência a um aintibiótico foi introduzido 

em plantas de fumo. As primeiras autorizações para plantio experimental de culturas 

GMs ocorreram na China, em 1990, e se referiam ao tabaco e ao tomate resistentes a 

vírus. Entre os países desenvolvidos, no entanto, a primeira aprovação para uso 

comercial de plantas geneticamente modificadas só ocorreu em 1992, nos Estados 

Unidos, com o tomate Flavr savr e, posteriormente, em 1994 com a soja Roundup 

ready (GUERRANTE, 2003, P. 47). 

 

Desde essa época essa tecnologia só cresceu, atingindo índices vertiginosos, “em 

1996, havia 1,6 hectares de transgênicos em todo o mundo; em 2002, o número passou para 

58,7 milhões de hectares” (AMORIM, 2003, p.41). No Brasil, “de 2000 a 2003, verificou-se 

no país um aumento de 5% para 32% desses componentes (OGMs) em grãos, sucos, sopas, 

salsichas, temperos, entre outros itens analisados” (MARCELINO et al., 2004, p. 34). 

As principais OGMs mais comercializadas no Mundo são: “soja (63%), milho 

(19%), algodão (12%), canola (5%), mamão, batata e abóbora (1%) (...) e os países maiores 

produtores de transgênicos por percentual são: Estados Unidos (68%), Argentina (23%), 

Canadá (7%), China (1%)” (GUERRANTE, 2003, p.50). 

De acordo com Geremia (2011), a revista Le Monde Diplomatique Brasil, com viés 

político, revela que atualmente, a soja produzida no Brasil “contém cinquenta vezes mais 

agrotóxicos do que em 1998” (GEREMIA, 2011, p. 23).  
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Conforme autora, a revista ainda revela que, 

 

(...) os transgênicos utilizam mais “venenos” do que alegam as empresas de 

biotecnologia. A soja transgênica (Roundup Ready) é resistente ao herbicida 

Roundup, também fabricado pela Monsanto e cuja base é o glifosato. Assim, outros 

agrotóxicos, ainda mais tóxicos, são cada vez mais necessários nas plantações de 

soja, na medida em que as ervas daninhas já não se curvam mais ao glifosato. São 

esses: o 2,4-D (que dá origem às dioxinas, conhecido grupo de compostos 

carcinogênicos e ingrediente do agente laranja usado na Guerra do Vietnã); o 

Paraguat (associado ao aumento dos riscos de desenvolvimento de mal de 

Parkinson) e a Atrazina (proibida na Europa) (GEREMIA, 2011, p. 23). 

 

No Brasil, desde 1995, através da Lei de Biossegurança, o cultivo de plantas (OGM) 

foi autorizado, em caráter experimental. Em 1998, a CTN-Bio (Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança), autorizou o cultivo da soja modificada Roundup Ready, da empresa de 

biotecnologia Monsanto, para venda ao público.  

Tendo como pressuposto que a modernização da agricultura e todas as inovações 

técnicas, científicas e informacionais são evoluções de um setor em prol de um bem maior, 

atender à demanda de alimentos a uma população crescente e capitalista, é preciso ponderar 

nos malefícios que essa modernização causa à humanidade e à natureza. 

É importante salientar que o livro Primavera Silenciosa, publicado nos EUA, na 

década de 1960, apresenta os riscos que a humanidade corre ao contato com os elementos 

químicos utilizados nos agrotóxicos. Rachel Carson, autora do livro, condenava a liberação 

dessas substâncias sem o conhecimento integral de seus efeitos, bem como a necessidade 

urgente de mudanças em busca de práticas alternativas de menor impacto. Carson verificou a 

nocividade de um inseticida, à base de dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), comprovando que 

o DDT atingia negativamente todo o meio ambiente, destruindo não só os predadores da 

lavoura, mas influenciando na saúde dos humanos. 

 Na segunda parte deste estudo apresentam-se os agrotóxicos, inovação fruto do meio 

técnico-científico, e os perigos e malefícios causados por esses produtos à saúde do ser 

humano.  
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2. AGROTÓXICOS 

 

A utilização de agrotóxicos no Brasil teve início entre as décadas de 1960 a 1970, 

timidamente, para combater os vetores e para o controle de parasitas. Já na década de 1990, 

quando no Brasil se deu a modernização da agricultura, numa fase em que o processo de 

automação das lavouras, com a implementação de maquinário e utilização de produtos 

agroquímicos no processo de produção, o uso de agrotóxico foi largamente estendido até às 

chamadas agriculturas familiares. Esse processo foi discutido na primeira parte deste estudo, 

em que se verificou que a modernização da agricultura e da técnica utilizada no processo 

desenvolveu-se para atender ao mercado de consumo, consequentemente, ao capitalismo. A 

Revolução Verde, pacotes tecnológicos, foi a responsável pelas grandes revoluções no meio 

rural e na agricultura como um todo. 

Outro fator importante para a modernização da agricultura foram os incentivos 

governamentais para o uso de agrotóxicos. Após 1975, instalou-se no Brasil a indústria de 

agrotóxicos. E o consumo de agrotóxicos no Brasil, entre os anos de 1977 a 2006, expandiu-

se, em média, 10% ao ano, ficando o Brasil entre os seis maiores consumidor de agrotóxicos 

do mundo (TERRA; PEDLOWSKI, 2008). 

Os agrotóxicos possuem uma ampla cobertura legal no Brasil, com inúmeras normas 

e mais de 200 projetos de leis em tramitação no Congresso Nacional. O ordenamento mais 

importante é a Lei nº 7.802/89, que rege um processo de registro de agrotóxicos, 

regulamentado pelo Decreto nº 4.074/02. (MMA, 2012). A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA realizaram uma 

avaliação do potencial de periculosidade ambiental de todos os agrotóxicos registrados no 

Brasil, mas não há uma informação concisa sobre o cumprimento da legislação que 

regulamenta a comercialização e o seu uso em diversas regiões do país.  

O que se verifica é que a utilização desenfreada de agrotóxicos, em vista de atender 

ao capital, traz sérios riscos à saúde da população em geral; do trabalhador, especialmente do 

camponês e suas famílias, causando também impactos ambientais. De acordo com Veiga et al. 

(2006), a aplicação de agrotóxicos contamina o solo e os sistemas hídricos, culminando numa 

degradação ambiental que teria como consequência prejuízos à saúde e alterações 

significativas nos ecossistemas. Ou seja, o uso de agrotóxicos beneficiou a ativação da 

produção de alimentos em distintas partes do mundo, diminuindo a incidência de doenças 

transmitidas por vetores, porém seus efeitos negativos se fazem sentir, cada vez mais na saúde 

humana e no ambiente. 
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2.1  AGROTÓXICOS: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Os termos utilizados para nomear os produtos químicos, por questões semânticas e 

ideológicas, apresentam conotações distintas da sua definição real e de sua composição, uma 

vez que se buscam amenizar os efeitos nocivos desses produtos (PERES, 1999).  Dentre esses 

termos têm-se: pesticidas, praguicidas, defensivos agrícolas e agrotóxicos. 

Em seus estudos, Nishiyama (2003) apresenta o uso dos termos praguicida e 

pesticida. De acordo com a autora, esses termos têm como conotação a destruição de pragas e 

insetos. Ou seja, produtos benéficos, visto que as pragas são organismos animais ou vegetais 

prejudiciais e inoportunos, capazes de reduzir a quantidade ou prejudicar a qualidade da 

produção de alimentos, transmitindo doenças tanto ao homem quanto aos animais 

(NISHIYAMA, 2003). 

Apesar de os praguicidas e os pesticidas serem importantes para o controle de pragas 

e vetores, os termos camufla o que há de perigo à saúde do ser humano, dos animais e da 

natureza, ou seja, não está na nomenclatura desses termos a palavra tóxico. Mas se considerar 

que são produtos que destroem pragas e insetos verifica-se sua capacidade química/tóxica 

(NISHIYAMA, 2003). 

O termo defensivo agrícola aparece na portaria 3.214/1978, que aprova as normas 

Regulamentadoras relativas à Segurança e a Medicina do Trabalho, especificamente a Norma 

Regulamentadora nº NR 5, que versa sobre a utilização de produtos químicos no trabalho, 

também mascara os efeitos negativos desses produtos à saúde humana e ao meio ambiente 

(PERES, 1999). O que se verificou foi um apelo ideológicode que os produtos químicos não 

eram ofensivos aos animais e ao meio ambiente. O termo Agroquímico (do inglês 

agrochemicals) é o mais próximo da conotação negativa dos agrotóxicos, portanto, 

encontrado em menor escala tanto na literatura inglesa quanto na portuguesa. 

Conforme Custódio (2002), a definição de agrotóxicos envolve questões complexas, 

tais como terminologias, expressões e propagandas enganosas ou duvidosas tanto sobre os 

efeitos benéficos, quanto sobre os efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde. 

Neste estudo optou-se por utilizar o termo agrotóxico, primeiro por ser a 

nomenclatura utilizada na legislação legal brasileira; segundo por considerar a toxidade 

desses produtos tanto para os consumidores dos alimentos que são cultivados à base de 

agrotóxicos, tanto para os trabalhadores que lidam diretamente com os produtos, e tanto pelos 

seus impactos para o meio ambiente. O termo agrotóxico, também utilizado por Nishiyama 

(2003), em seu estudo intitulado “Utilização de agrotóxicos em áreas de reforma agrária do 
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estado do Paraná”, apresenta maior visibilidade da extensão dos problemas causados por esses 

produtos à saúde dos seres vivos (ser humano, animais e natureza) 

Assim, o artigo 2º, inciso I, da lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, define o 

termo agrotóxico como:  

 

Os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao 

uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de 

outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da 

ação danosa de seres vivos considerados nocivos; b) substâncias e produtos, 

empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 

crescimento; (BRASIL, 1989).   

 

E o artigo 2º, inciso XVI, do Decreto nº 98.816/1990 define a classificação dos 

produtos agrotóxicos em razão de sua utilização; modo de ação e potencial ecotoxicológico 

aos seres vivos: homem, fauna, e meio ambiente. A classificação de que trata a toxicidade, 

obedece à seguinte gradação: Classe I Extremamente tóxico - Faixa vermelha; Classe II 

Altamente tóxico - Faixa amarela; Classe III Medianamente tóxico - Faixa azul; Classe IV 

Pouco ou muito pouco tóxico - Faixa verde (OPAS/OMS, 1996). É importante acrescentar 

que os produtos agrotóxicos classificados na Classe I apresentam substâncias carcinogênicas e 

mutagênicas (CASTRO, 2008, p.17).  

No Brasil, os agrotóxicos são classificados de acordo com sua finalidade, definidos 

pela ação causada no alvo biológico, dentre os alvos mais perseguidos, destacam-se: plantas 

daninhas, doenças e controle biológico de espécies agrícolas cultivadas.  E dentre os 

agrotóxicos mais usados, conforme relatório da EMBRAPA (2003) está os herbicidas. 

 

2.2 A HISTÓRIA DOS AGROTÓXICOS NO BRASIL 

 

Por agrotóxicos se entende os produtos químicos utilizados nas lavouras, da maioria 

dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, em vista de maior produtividade. Esses 

produtos têm como objetivos o combate às pragas, aos fungos, aos insetos e a todos os 

organismos patógenos que possam comprometer a produção agrícola.  

O povo Sumério, em 2.500 a.C utilizava o enxofre para combater insetos, foi o 

primeiro povo a usar o pesticida (BARBOSA, 2004). Conforme o autor, os romanos 

adicionaram óleo ao enxofre, usando essa mistura como repelente de insetos. Já na era Cristã, 

de acordo com o autor, o arsênio fora sugerido como inseticida. Essa mesma técnica fora 
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usada pelos chineses no século XIV. Nunes e Ribeiro (1999), também se referem ao uso de 

produtos tóxicos desde o século XI (uso de sulfurados) e no século XVIII (aplicava-se 

arsênio). Verifica-se que os produtos químicos, sem nenhum embasamento científico, já eram 

utilizados antes da era considerada moderna. 

 Mas foi no século XX, com o desenvolvimento da Ciência, com a introdução da 

molécula sintética do herbicida DDT (diclorodifeniltricloroetano), que foi reconhecido a 

eficácia do controle químico. Esse estudo foi desenvolvido por Muller, em 1931, marcando a 

chamada era química na produção vegetal (NUNES; RIBEIRO, 1999). O DDT foi eleito 

como um pesticida milagroso, rendendo ao seu criador o prêmio Nobel de Fisiologia 

(GEREMIA, 2011). 

De acordo com D’amato, Torres e Malm (2002), o DDT foi primeiramente usado 

para o combate da malária, depois foi usado no combate ao tifo (II Guerra Mundial), e só 

depois utilizado como pesticida na agricultura.  

Carneiro (2012, p.48) afirma que inúmeras indústrias que produziam armamentos e 

armas químicas, após o fim da II Guerra Mundial, passaram a produzir insumos agrícolas. 

Nas palavras do autor: 

 

Finda a Segunda Guerra Mundial, a maioria das indústrias bélicas buscou dar outras 

aplicação aos seus produtos: a eliminação de pragas da agricultura, da pecuária e de 

doenças endêmicas transmitidas por vetores. A Saúde Pública ajudou a legitimar a 

introdução desses produtos tóxicos e a ocultar sua nocividade sob a alegação de 

“combater” esses vetores (CARNEIRO, 2012, p. 48). 

 

Corrobora com esse autor, Almeida (1983), afirmando que depois da II Guerra 

Mundial os países com indústrias químicas em atividade, retomaram aos estudos já existentes, 

reiniciando pesquisas para a criação de novos compostos, muitas vezes, a partir dos já 

existentes. Ou seja, muito das sobras dos produtos químicos utilizados para a produção de 

armas químicas foram adaptados à agricultura, constituindo-se numa boa opção para a 

reprodução de capital. Outro produto tóxico ligado à segunda Guerra Mundial e utilizado na 

agricultura foi o nitrato. Atualmente é utilizado como adubo de nitrogênio na agricultura, 

antes usado para a produção de explosivos. 

Lutzenberger (2004, p. 51) afirma que o desenvolvimento da agroquímica foi fruto 

da “grande indústria agroquímica que impõe seu paradigma à agricultura moderna e é 

resultado do esforço bélico das duas grandes guerras mundiais (1914 a 1918 e a de 1938 a 

1945)”.  

Lutzenberger (2004) aprofunda o estudo e afirma que, 
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(...) a serviço do Ministério da Guerra, químicos das forças armadas americanas 

trabalhavam febrilmente na procura de substâncias que pudessem ser aplicadas de 

avião para destruir as colheitas dos inimigos. Um outro grupo, igualmente 

interessado na devastação, antecipou-se a eles. Quando a primeira bomba atômica 

explodiu, no verão de 1945, viajava em direção ao Japão um barco americano com 

uma carga de fitocidas. Então declarados como LN 8 LN 14, suficientes para 

destruir 30% das colheitas. Com a explosão das bombas, o Japão capitulou, o barco 

voltou. Mais tarde, na Guerra do Vietnam, esses mesmos venenos, como outros 

nomes, tais como “agente laranja‟ e agentes de outras cores, serviram para 

destruição de dezenas de milhares de quilômetros quadrados de floresta e de 

colheitas. Da mesma maneira que os físicos que fizeram a bomba, para não ter que 

abolir as estruturas burocráticas das quais agora dependiam, propuseram o “uso 

pacífico de energia nuclear‟, os químicos que conceberam aquela forma de guerra 

química passaram a oferecer à agricultura seus venenos, agora chamados de 

herbicidas, do grupo do ácido fenoxiacético, o 2,4-D e o 2,4,5-T MCPA e outros 

(LUTZENBERGER, 2004, p. 51). 

 

Verifica-se que a ideia de se usar a química nas lavouras já estava desenvolvida, 

primeiramente para destruí-las, e, com o fim da guerra, com os produtos químicos- 

armazenados e com a estrutura já montada foi acertado a reversão dessas tecnologias para o 

beneficiamento da agricultura, na forma do agrotóxico denominado herbicida. Salvaram-se as 

lavouras das pragas, dos insetos, dos fungos etc, porém fadou a civilização aos riscos do uso 

desenfreado dos agrotóxicos. 

Nessa esteira, o grande divisor de águas para a revolução dos produtos químicos foi 

o advento da “Revolução Verde”, na década de 1950, período pós-guerra, em que o manejo 

tradicional da agricultura fora substituído por implementos agrícolas, dentre eles os insumos, 

os fertilizantes, dentre outros (MOREIRA et al., 2002). A Revolução Verde ficou conhecida 

pelo pacote tecnológico, comercializados como produtos fundamentais para elevar a produção 

e a produtividade das lavouras. 

No Brasil, os produtos agroquímicos foram inseridos na década de 60, fomentados 

por programas de saúde pública, com objetivo de combater os vetores e as pragas 

(KONRADSEN, et al., 2003). As campanhas publicitárias para o uso de agrotóxicos 

explorava a questão da eficiência, da segurança e da garantia de colheita farta e saudável. Na 

verdade essas propagandas camuflavam a imagem nefasta dos venenos (FERRARI, 1986). 

 De acordo com o autor, 

 

(...) a massificação promovida pela propaganda foi complementada por uma política 

comercial intensa e agressiva. Milhares de vendedores percorreram o país colocando 

seus produtos diretamente junto aos agricultores. O mercado foi, assim, sendo 

constituído e modelado de acordo com os interesses da indústria. As instituições e 

organismos oficiais prestaram também inestimáveis serviços à indústria química 

(FERRARI, 1986, p.26). 
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Nessa época todos esses esforços eram tidos como positivos e a favor do meio 

ambiente, o que revela que a ideologia da quantidade/produtividade exigia não só a vendagem 

desses produtos, mas afirmá-los como indispensáveis. E a imagem do homem agressor do 

meio ambiente foi substituída pela imagem de um homem que defende o meio em que vive 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Para Geremia (2011), nessa época, 

 

(...) o consumo de agrotóxicos é exaltado como um valor ideológico. Somente 

possuía valor social aquela propriedade que tivesse condições de absorver as mais 

modernas técnicas – máquinas, implementos, novas variedades e, evidentemente, 

agrotóxicos. Explorando fartamente valores como eficiência, segurança, garantia e 

certeza, a publicidade dos venenos contribuiu favoravelmente para substituir os 

antigos hábitos no meio rural, tidos como “atrasados” pela nova agricultura 

químico-industrial (GEREMIA, 2011, p. 20). 

 

Na verdade, a população brasileira, ávida pela modernidade, fora seduzida por esses 

produtos, e pela garantia que se apregoava de maior produtividade e qualidade. De acordo 

com Alves Filho (2000), os produtos eram vendidos e controlados por empresas 

multinacionais.  

Na década de 1970, por causa do aumento do uso de agrotóxicos na agricultura 

brasileira, houve a necessidade de regulamentação desses produtos, culminando na Lei nº 

7.802, de 11 de julho de 1987, regulamentada pelo Decreto nº 98.816, 11 de janeiro de 1990, 

e atualizada conforme a necessidade até os últimos anos pelo Decreto: Lei nº 4.074/2002. A 

lei nº 7.802/1987 propiciou centenas de substâncias tóxicas, em sua maioria, proibidas nos 

países desenvolvidos (PELAEZ et al, 2009). E de acordo com Londres (2011), as isenções 

fiscais e tributárias concedidas pelo governo facilitaram a proliferação do uso de agrotóxicos.  

Nas palavras da autora: 

 

Através do Convênio ICMS 100/971, o governo federal concede redução de 60% da 

alíquota de cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços) a todos os agrotóxicos. A última prorrogação do Convênio estendeu o 

benefício até 31/12/2012. Além disso, o Decreto 6.006/062 isenta completamente da 

cobrança de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) os agrotóxicos fabricados 

a partir de uma lista de dezenas de ingredientes ativos (incluindo alguns altamente 

perigosos como o metamidofós e o endossulfam, que recentemente tiveram o 

banimento determinado pela Anvisa) (LONDRES, 2011, p. 18). 
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Acrescenta-se a essa facilitação para o uso de agrotóxicos, o Decreto nº 5.630/2005, 

que isenta a cobrança de PIS/PASEP
17

 e de CONFINS
18

 aos “defensivos agropecuários 

classificados na posição 38.08 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM
19

 e suas 

matérias-primas” (LONDRES, 2011, p. 18-19). 

A criação do Plano Nacional de Desenvolvimento – PND, em 1975, “no qual o 

financiamento bancário, através do Crédito Rural, instituía uma cota definida para a aquisição 

de agrotóxicos para cada financiamento requerido” (NISHIYAMA, 20023, p. 42), foi uma das 

ações que fomentou a disseminação do uso de agrotóxicos no Brasil. 

Conforme Terra e Pedlowski (2008), no Brasil há grande oferta de agrotóxicos, 

chegando a ocupar em 2008 o primeiro lugar em consumo de agrotóxicos do mundo. Uma 

posição vergonhosa, dado os problemas causados por esse tipo de produto. 

De acordo com Londres (2011),  

 

(...) entre 2001 e 2008 a venda de venenos agrícolas no país saltou de pouco mais de 

US$ 2 bilhões para mais US$ 7 bilhões, quando alcançamos a triste posição de 

maior consumidor mundial de venenos. Foram 986,5 mil toneladas de agrotóxicos 

aplicados. Em 2009 ampliamos ainda mais o consumo e ultrapassamos a marca de 1 

milhão de toneladas – o que representa nada menos que 5,2 kg de veneno por 

habitante (LONDRES, 2011, p. 19). 

 

De acordo com a autora, esses dados foram revelados pelo Sindicato Nacional da 

Indústria de Produtos para defesa Agrícola – SINDAG – conhecido como o sindicato das 

indústrias de veneno. Ainda acrescenta-se o que afirma Bombardi (2011, p. 1) “O Brasil 

lidera, desde 2009, o consumo mundial de agrotóxicos e, atualmente, o país responde – 

sozinho – pelo consumo de 1/5 de todo o agrotóxico produzido no mundo”. 

De acordo com o referido sindicato, e com o IBGE, em 2010, o Estado do Mato 

Grosso produziu 6,4 milhões de hectares de soja, 2,5 milhões de milho; 0,7 milhões de 

algodão; 0,4 milhões de cana; 0,4 milhões de sorgo; 0,3 milhões de arroz; 0,4 milhões de 

hectares de outros, tais c como feijão, mandioca, borracha, café, frutas e verduras, além de 27 

milhões de bovinos, consumindo cerca de 113 milhões de litros de agrotóxicos (herbicidas, 

insetisidas e fungicidas) (IBGE; SINDAG 2011).

 

                                                 

17
 Programa de Integração Social/ Programa de Formação do Patrimônio do Servidor. 

18
 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 

19
 A posição 38.08 refere-se aos produtos das indústrias químicas como inseticidas, fungicidas e herbicidas 

(LONDRES, 2011). 
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Para Pelaez (2012), seis empresas oligopólicas
20

, ligadas anteriormente à indústria da 

guerra. Atualmente, controlam o mercado de agroquímicos na atualidade. De acordo com o 

autor, no ano de 2010 67,8% do mercado foi controlado pelas seguintes empresas:  

 

Tabela 1: Empresas que controlam o mercado de agrotóxicos no Brasil 

 

Empresas Percentual 

Syngenta  18,6% 

Bayer 15,2% 

Basf 11,2% 

Dow AgroSciences 10,2% 

DuPont 6,5% 

Monsanto 6,1%. 

                    Fonte: Pelaez (2011). 

 

Desta forma, “nos últimos anos o Brasil se tornou também o principal destino de 

produtos banidos no exterior”. Segundo dados da ANVISA, são usados nas lavouras 

brasileiras pelo menos dez produtos proscritos na União Europeia (UE), Estados Unidos, 

China e outros países (LONDRES, 2011, p. 19).  

Assim, com o crescimento do mercado de agrotóxicos na América Latina, tendo o 

Brasil como o maior consumidor desses produtos, apresenta-se a Tabela 02, com o indicativo 

de vendas mundiais de agrotóxicos.

 

 

                                                 

20
 Empresas que detêm o controle da maior parte do mercado. 
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Tabela 2: Vendas mundiais e no Brasil, exportações e importações de Agrotóxico no 

período de 2000 a 2010. 

 

Observa-se nesta tabela que as vendas mundiais, em dez anos duplicaram, ao passo 

que no Brasil as vendas triplicaram. Isso explica o título brasileiro de maior comercializador 

de agrotóxicos. De acordo com Pelaez et al. (2009), atualmente no Brasil existem cerca de 

366 ingredientes ativos registrados para uso na agricultura. Esses ingredientes dão origem a 

milhares de produtos, como por exemplo, os herbicidas, os fungicidas, formicidas entre 

outros. Para o autor, os herbicidas representam 48% do mercado, seguido dos inseticidas 

(25%), e pelos fungicidas (22%). 

A relação entre as pragas e os agrotóxicos é de luta intermitente, visto que os 

produtos utilizados, cada vez mais, precisam ser reformulados, uma vez que as pragas 

agrícolas “possuem a capacidade de desenvolver resistência aos venenos aplicados: com o 

tempo, os agrotóxicos vão perdendo eficácia e levando os agricultores a aumentar as doses 

aplicadas ou recorrer a novos produtos” (LONDRES, 2011, p. 21), tornando-se, assim, um 

ciclo, em que os impactos são verificados tanto na natureza, quanto na saúde pública. 

 

2.2.1 Alguns demonstrativos sobre o uso de agrotóxicos no Brasil  
 

Conforme afirmado no tópico anterior, o consumo de agrotóxicos no Brasil alcançou 

índices relevantes e que merecem ser demonstrados minunciosamente. Acrescenta-se que a 

literatura sobre esses dados é escassa, ficando as revistas especializadas em agricultura e as 

empresas de pesquisas, a responsabilidade de apresentar esses dados.  
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Assim, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 

(EMBRAPA, 2015), o consumo anual de agrotóxicos no Brasil tem sido superior a 300 mil 

toneladas de produtos comerciais. Expresso em quantidade de ingrediente ativo (i.a), 

consome-se por ano, cerca de 130 mil toneladas no país. Essse número representa aumento de 

700% no consumo de agrotóxicos, nos últimos quarenta anos. Por outro lado, a área agrícola 

aumentou apenas 78% nesse período. (EMBRAPA SOJA, 2015). 

De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola 

(SINDAG, 2010), o consumo de agrotóxicos difere nas de região para região do país, nas 

quais se misturam atividades agrícolas intensivas e tradicionais (não incorporaram o uso 

intensivo de produtos químicos). Os estados que mais se destacam, de acordo com o SINDAG 

(2010), quanto à utilização de agrotóxicos no Brasil, são: São Paulo (25%), Paraná (16%), 

Minas Gerais (12%), Rio Grande do Sul (12%), Mato Grosso (9%), Goiás (8%) e Mato 

Grosso do Sul (5%). Apresentam-se na Tabela 03 a evolução da quantidade de agrotóxicos 

vendidos no Brasil, no período de 2001 a 2010. Os dados apresentados foram retirados do 

SINDAG (2010). 

Tabela 3: Evolução da quantidade de agrotóxicos vendidos no Brasil. 2000-2010 em 

mil toneladas. 

 

 

Os números não deixam dúvidas que, vertiginasamente, o Brasil investiu pesado nos 

produtos químicos, fruto da modernização da agricultura, modificando intensamente a 

produção no campo e modificando as relações entre capital e trabalho (Graziano da Silva, 

1996).  
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Para Gonçalves Neto (1997), 

A agricultura brasileira não apenas respondeu às demandas da economia, como foi 

profundamente alterada em sua base produtiva. O maciço crescimento do uso da 

tecnologia mecânica, de defensivos e adubos, a presença da assistência técnica, o 

monumental êxodo rural, permite dizer que o Brasil mudou e o campo também 

(GONÇALVES-NETO, 1997, p. 78). 

 

O SINDAG apresenta também uma Tabela em que revela as culturas que mais 

utilizam agrotóxicos no Brasil, num período entre 2003 e 2010. Na Tabela 4 a soja domina a 

participação em percentual no uso total de venenos no Brasil, no período de 2003 a 2010, 

seguidamente vem o milho e o algodão. 

Tabela 4: Participação percentual no uso de venenos no Brasil. 2003-2010. 

 

 

De acordo com Graziano Neto (1985) há cinquenta anos os trabalhadores rurais 

sofriam com males fáceis de ser sanados. Atualmente, “morrem por intoxicação por veneno” 

(GRAZIANO NETO, 1985, p. 77). Esse é o preço da modernização da agricultura, em que se 

perdem vidas em prol de uma produtividade a base de venenos, nocivos não só ao homem, 

mas também ao meio ambiente. 

Ainda apresenta-se a Tabela 4, neste estudo Tabela 5, elaborada pelo SINDAG, 

referente aos estados brasileiros participantes nas vendas de agrotóxicos, no ano de 2010.  A 

tabela traz os percentuais sobre o total. 
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Tabela 5: Participação das vendas de agrotóxicos por Estados – 2010. 

 

 

           O Estado do Mato Grosso é o campeão em participação nas vendas de 

agrotóxicos por Estado no Brasil, seguido pelos Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Goiás e Minas Gerais. 

Gráfico 1: evolução das vendas de agrotóxicos no mundo e no Brasil de 2000 a 2010. 

 

 

Fonte: SINDAG (2010). 
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As vendas de agrotóxicos no mundo cresceram 96,7% no período compreendido em 

2000 a 2010, e no Brasil esse crescimento foi de 189,6%. Isso indica o que já fora afirmado 

ao longo deste estudo, o incentivo e os créditos concedidos aos produtores brasileiros, além da 

instalação de muitas empresas químicas no Brasil, faz com que o país se encontre no primeiro 

lugar em vendas de produtos químicos. A Tabela 6 apresenta um resumo do mercado de 

agrotóxicos no Brasil de 2009 a 2010. 

Tabela 6: Resumo do mercado de agrotóxicos no Brasil. 2009-2010. 

 

 

                 Fonte: SINDAG (2010). 

 

Verifica-se que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, mas é o maior 

consumidor mundial de agrotóxicos, utilizando 828 milhões de litros (produto formulado) em 

suas lavouras em 2010. Mato Grosso é o maior produtor de soja, milho, algodão e bovinos, 

porém é o campeão nacional de uso de agrotóxicos nas suas lavouras. Pesquisas em 

levantamentos revelam que dos 141 municípios matogrossenses, 54 possuem grandes 

monoculturas, produzindo 70% dos produtos agrícolas, porém consomem 70% dos 
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agrotóxicos e fertilizantes químicos usados em suas lavouras e pastagens (IBGE 2011; 

INDEA 2011; SINDAG 2011). 

De acordo com esses orgãos, em 2010, o Estado de Mato Grosso produziu 6,4 

milhões de hectares de soja; 2,5 milhões de milho; 0,7 milhões de algodão; 0,4 milhões de 

cana; 0,4 milhões de sorgo; 0,3 milhões de arroz; 0,4 milhões de hectares de outros (feijão, 

mandioca, borracha, café, frutas e verduras) e 27 milhões de bovinos e consumiu cerca de 113 

milhões de litros de agrotóxicos (produto formulado), principalmente de herbicidas, 

inseticidas e fungicidas (IBGE 2011; INDEA 2011; SINDAG 2011). 

Em relação às atitudes fiscalizadoras em relação ao uso indiscriminado e abusivo dos 

agrotóxicos, em muitos casos ilegalmente, em 2003 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(IBAMA) realizou a “Operação Agrotóxico”, na região Centro-Oeste, com o intuito de 

proteger o meio ambiente contra a ação de herbicidas contrabandeados, sem autorização para 

uso dos Ministérios do Meio Ambiente, Agricultura e Saúde.  

Estiveram envolvidos na operação 48 agentes de Brasília, Mato Grosso do Sul, Goiás 

e Mato Grosso, coordenada pela Diretoria de Proteção Ambiental (DIPRO), que tem a 

parceria dos órgãos de meio ambiente dos estados fiscalizados. As equipes visitaram 

fazendas, distribuidores de insumos agrícolas, cooperativas, produtores e propriedades rurais. 

Orientaram os agricultores sobre os riscos da utilização de agrotóxicos falsificados, o correto 

tratamento (tríplice lavagem) e o destino que deve ser dado às embalagens vazias.  

 

Para um produto agrotóxico ser aplicado no país existem leis e regulamentações. As 

empresas passam anos realizando testes para verificar se os herbicidas não deixarão 

resíduos no solo e no lençol freático. Só e depois de muitos estudos, exames e testes, 

que duram entre sete e nove anos, é que os produtos são liberados para uso na 

agricultura (BRASIL, 2003). 

 

Já os contrabandeados, apesar de muitas vezes liberados nos países de origem, não 

estão de acordo com a legislação brasileira (BRASIL, 2003). A “Operação Campo Verde”, 

realizada no Brasil pela Polícia Federal, em maio de 2007, é um exemplo de ações em prol do 

controle dos agrotóxicos no Brasil. 

 

2.3 AGROTÓXICOS X SAÚDE PÚBLICA 

 

A agricultura da década de 1990 até os dias atuais passou por várias transformações, 

em prol do aumento da produtividade, sem, no entanto, se atentar para os perigos do uso de 

agrotóxicos para a saúde humana. Para Pignatti (2007), dentre os vários impactos da cadeia 
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produtiva do agronegócio, os de maior relevância para a saúde e ambiente são as poluições e 

intoxicações agudas e crônicas relacionadas aos agrotóxicos, provocadas por inseticidas 

inibidores da colinesterase. Nesse sentido, apresentam-se os riscos desses produtos para a 

saúde pública, principalmente para as populações expostas direta e indiretamente a esses 

produtos (ALVES FILHO, 2002). 

De acordo com Geremia (2011): 

 
A utilização preponderante do uso de agrotóxicos na produção de alimentos 

introduziu, a partir de então, diferentes elementos no quadro de agentes 

degradadores ou poluentes no ecossistema. Com efeito, trouxe uma nova 

preocupação à humanidade, comprovando-se sua contribuição à poluição ambiental 

e ao comprometimento da vida humana, afetando os recursos naturais e a vida de 

diversas espécies. Esse hodierno insumo causa graves contaminações às pessoas 

envolvidas na produção e no consumo de alimentos, comprometendo a capacidade 

ambiental de se continuar produzindo em grande quantidade e assim satisfazendo a 

necessidade crescente de alimento (GEREMIA, 2011, p. 24). 

 

Nesse sentido, o uso indiscriminado de agrotóxicos, na maioria das vezes, foi 

realizado sem nenhum treinamento e/ou proteção para o homem do campo (NISHIYAMA, 

2003), ou seja, a preocupação é grande com a produção e nenhuma com a prevenção de 

doenças advindas do uso de produtos químicos. De acordo com a autora, também não há 

nenhuma vigilância para o cumprimento das leis relacionadas ao uso de agrotóxicos, como 

por exemplo, o destino adquado para os restos de produtos e embalagens vazias. “Fica 

evidente que dentre outros problemas decorrentes do uso indiscriminado de agrotóxicos, isso 

passou a ser um problema de saúde pública, atingindo não só o agricultor e sua família com 

intoxicações” (NISHIYAMA, 2003, p. 43). 

Crisolia (2005) corrobora com essa ideia enfatizando que nos países em- 

desenvolvimento não se tem o cuidado, minimo, com o uso de agrotóxicos. É comum nesses 

paises o mau uso e o incorreto descarte de embalagens, muitas vezes abandonadas em leito de 

rios; ainda verifica-se manuseio de produtos em ambientes fechados; não cumprimento de 

prazos de aplicação e até mesmo excesso de aplicação de produtos. Como se verifica, falta 

aos agricultores e trabalhadores rurais, dos países em desenvolvimento, entendimento técnico-

científico para o manejo de tais produtos. 

De acordo com Crisolia (2005), os trabalhadores rurais, no momento da preparação 

da mistura, do carregamento do equipamento de pulverização e da aplicação dos agrotóxicos, 

são os que mais estão sujeitos a alguns tipos de câncer. De acordo com o autor, esse perigo se 

estende aos familiares desses trabalhadores, além de também contaminar os operários das 

fábricas que produzem esses produtos químicos. O autor acrescenta que os principais tipos de 
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cânceres relacionados ao uso de agrotóxicos, consequentemente, relacionados aos agricultores 

são os de: pulmões, estômago, melanomas, próstata, cérebro, testículos, sarcoma, linfoma de 

Hodgkin, mielona múltiplo e leucemias. 

Em relação aos aspectos técnicos sobre as potencialidades nocivas do uso de 

produtos químicos na lavoura, à saúde publica e ao meio ambiente, Vaz (2006) apresenta:  

 

Em sua maioria, os agrotóxicos são extremamente voláteis, portanto têm a 

propriedade de serem carregados pelas correntes aéreas para locais e distâncias 

indesejadas, contaminando extensões incalculáveis do solo, das águas e do ar. As 

aplicações aéreas, geralmente feitas sem maiores cuidados, representam foco de 

intensa degradação ambiental, afetando todas as espécies de vida. É hábito lavar os 

tanques dos aviões, embalagens usadas e equipamentos de aplicação em cursos 

d´água (rios, lagos etc) (VAZ, 2006, p.21). 

 

Outro aspecto apresentado é o que se refere ao fato de os agrotóxicos “permanecem 

no solo por muitos anos, transferindo-se para cultura seguinte e contaminando também as 

pastagens que os agropecuaristas costumam plantar entre uma cultura e outra” (VAZ, 2006, 

p.21). Verifica-se que o gado que ingere essas pastagens também é contaminado, ou seja, a 

carne e o leite desses animais representam perigos ao ser humano.  

Seguindo os aspectos técnicos sobre as potencialidades nocivas do uso de produtos 

químicos na lavoura (VAZ, 2006) ainda apresenta: 

 

(...) os agrotóxicos não são facilmente percebidos pela cor ou pelo cheiro, e, assim, 

acabam sendo ingeridos ou penetrados na pele e no sistema respiratório em grandes 

doses. As pessoas contaminadas não percebem a relação entre seus sintomas e as 

substâncias com as quais tiveram contato, sobretudo porque há desinformação sobre 

os efeitos de agrotóxicos no organismo humano, tais como lesões no sistema 

nervoso, fígado e rins, doenças do sangue, intoxicações etc. (VAZ, 2006, p.22). 

 

Esse aspecto tem a ver com a desinformação tanto dos agricultores, quanto das 

pessoas em geral sobre as características dos produtos químicos e sobre os sintomas do efeito 

dos agrotóxicos no corpo humano.  

De acordo com Nishiyama (2003), com o objetivo de coletar e processar os dados 

sobre intoxicação por agrotóxicos foram criados dois sistemas de fluxos: o Sistema Nacional 

de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), e o segundo foi a implantação de um 

sistema de vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos (BRASIL, 2000). 

O “SINITOX foi constituído em 1980 pelo Ministério da Saúde, vinculado à 

FIOCRUZ” (NISHIYAMA, 2003, p. 44). Esse programa tem como objetivo criar um 

abrangente sistema de informação e documentação em Toxicologia e Farmacologia sobre 

medicamentos e agentes tóxicos existentes na sociedade.  De acordo com esse sistema,  em 
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2001 ocorreram 433 mortes por intoxicação com agrotóxicos e raticidas (SINITOX, 2001). E 

em 2009 foram registradas 188 mortes por agrotóxicos, e 11.641 casos de intoxicação 

(SINTOX, 2009). 

O segundo programa, de acordo com Nishiyama (2003, p. 44), foi iniciado na década 

de 1980, “pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Organização Pan-americana de Saúde 

(OPAS)”. De acordo com a autora, essa proposta incorporou-se ao Sistema de Informações e 

Agravos de Notificação (SINAN). Acrescenta-se que mesmo com esses programas 

instaurados não se tem, com precisão, a quantidade de pessoas intoxicadas pelos agrotóxicos.  

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

morrem no Brasil 5.000 pessoas por ano, vitimas de agrotóxicos. o mesmo instituto revela que 

a maior parte dos envenenamentos e intoxicações acontecem porque os trabalhadores ignoram 

os Equipamentos de proteção, como por exemplo, máscaras, luvas, botas, óculos de proteção, 

entre outros (IBGE, 2014). 

Neste estudo essa temática foi analisada na cidade de Jataí-Go e no Assentamento 

Três Pontes, no município de Perolândia-GO, com vistas a verificar a quantidade e o uso dos 

agrotóxicos na agricultura dos municípios; o manuseio do produto; os métodos de proteção 

(uso de EPI’s), e a quantidade de casos não só por intoxicação, mas, sobretudo, de carcinomas 

provocados por esses produtos químicos. 

O recorte deste estudo apresentou os impactos do uso de agrotóxicos para a saúde 

pública, tendo como pressuposto que a ação desses produtos, tanto para a saúde humana, 

quanto o meio ambiente, é irreversível. Apenas com mudanças de atitudes e de 

comportamentos se verificará uma mudança nos moldes de produção agrícola. Uma proposta 

utópica, visto que a globalização ativou ainda mais a corrida pelo ouro, ou seja, pelo capital. 

 

2.4 ORDENAMENTOS SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS: LEGISLAÇÕES  

 

A disciplina legal sobre o uso de agrotóxicos, no âmbito federal, encontra-se na Lei 

nº 7.802, de 11 de junho de 1989, alterada pela Lei nº 9.974 de 06 de junho de 2000. Esta Lei 

dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 

transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização e 

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

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.  
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O Decreto nº 98.816/90, até sua revogação, cuidou de regulamentar a Lei nº 

7.802/89, condicionando a aplicabilidade nos pontos em que carecia de regulamentação. 

Atualmente a referida Lei encontra-se regulamentada pelo Decreto nº 4.074 de 04 de janeiro 

de 2002.  

Na Constituição Federal (1988) encontram-se dispositivos sobre a propaganda no 

artigo 220, § 4º assegura que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição.  

 

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do 

parágrafo anterior, e, conterá sempre que necessária, advertência, sobre os 

malefícios decorrentes de seu uso (BRASIL, 1988). 

 

Esse inciso afirma que a propaganda sobre os agrotóxicos e outros produtos químicos 

que possam trazer danos à saúde e ao meio ambiente são, terminantemente, proibidos caso 

não contenha no teor da publicidade informações claras e precisas sobre seus efeitos.  

Verifica-se ainda o teor do Artigo 24 da Constituição Federal do Brasil, em que a 

competência para legislar sobre a conservação da natureza, sobre a defesa do solo e dos 

recursos naturais, sobre a proteção do meio ambiente, e sobre o controle da poluição, é 

responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

A existência de Legislação Federal sobre normas gerais predomina sobre a estadual, 

cujo caráter complementar a restringe ao preenchimento de eventual lacuna (brechas da lei), 

deixadas pela legislação emanada do poder central, sobretudo, quanto às condições regionais. 

As leis no âmbito legislativo estadual atuam em caráter complementar, 

complementando as lacunas da lei federal, e as leis no âmbito municipal atuam em caráter 

suplementar, preenchendo as lacunas das leis estadual e federal no âmbito municipal. 

No trato aos agrotóxicos, cuja normatização visa proteger a saúde das pessoas e o 

meio ambiente, a competência legislativa verifica-se nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 7.802/89, 

nos seguintes termos:  

 

Art. 9º  No exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências: 

I - legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, 

importação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico;  

II - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação; 

III - analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e 

importados; IV - controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação.  

Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da 

Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o 
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armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o 

uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.  

Art. 11.  

Cabe ao Município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos 

agrotóxicos, seus componentes e afins. (Presidência da República, Casa Civil, 

Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989). 

 

Na contramão dos ordenamentos jurídicos, o Brasil está distante de cumprir o que 

determina a Lei, seja na aquisição dos produtos agrotóxicos, descarte de embalagens vazias, 

utilização do receituário agronômico, equipamentos de proteção individual e agentes 

fiscalizadores.  

 

2.4.1 Legislação Estadual  

 

No ambito Estadual encontramos dois ordenamentos relevantes ao tema proposto. De 

acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás, as leis que regulamentam a utilização 

de agrotóxicos no Estado encontram-se especificadas na Lei nº 12.280, de 24 de janeiro de 

1994, que trata sobre o controle de agrotóxicos, seus componentes e afins, a nível estadual e 

dá outras providências.  

O Decreto nº 4.580, de 20 de outubro de 1995, que regulamenta a Lei nº 12.280, de 

24 de janeiro de 1994, dispõe em seu texto sobre o controle de agrotóxicos, seus componentes 

e afins, em nível estadual e dá outras providências.  

As Leis Federais nº 7.802, de 11 de julho de 1989, regula 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.  

Lei n.º 10.603, de 17 de dezembro de 2002, que versa sobre a proteção de 

informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos e dá 

outras providências. O Decreto n° 6.913, de 24 de julho de 2009 - Acresce dispositivos ao 

Decreto no 4.074, de 04 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho 

de 1989.  

E a Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que institui a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - 

PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 

Familiar e na Reforma Agrária - PRONATER, altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
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e dá outras providências. Esses ordenamentos de grande relevancia suplementam as 

Legislações Estaduais e Municipais na regulamentação do conjunto de procedimentos 

necessários no manuseio com os agrotóxicos. 

Não obstante o ordenamento já consolidado, representantes brasileiros no parlamento 

do MERCOSUL apresentaram Projeto de Lei PLS 680/2015 com a substituição do termo 

“agrotóxico” já difundido na lei brasileira pela nomenclatura produtos Fitofarmaceuticos ou 

fitosanitários alinhando-se com o termo utilizado nos países que integram o bloco Sul- 

americano. Vislumbrou-se facilitar as negociações da produção brasileira no MERCOSUL, 

justificou tal alteração assegurando que o termo agrotóxico é utilizado de maneira ardilosa, 

que dificulta a negociaçõa dos produtos agropecuários produzidos no Brasil, a padronização 

favorecerá o ambiente de negócios com o poder público. 

 

2.4.2  Legislação Municipal 

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Jataí (GO), em seus arquivos, apresenta uma- 

Lei nº 3.403, de 16 de maio de 2013, que versa sobre a regulamentação da utilização de 

agrotóxicos no município. A referida lei trata dos limites e dos possíveis riscos à saúde 

humana ocasionada pela pulverização aérea, em razão de que em alguns bairros, apenas uma 

rua ou avenida separam o perímetro urbano de algumas lavouras. Encontra-se também  um 

Projeto de Lei do legislativo nº 45, de 2015, que revoga o artigo primeiro da mencionada lei, 

que altera os limites para pulverização aérea de 3 000 para 1.000 metros.  

A Lei nº 3.746, de  18 de novembro de 2015 altera a Lei nº 3.403/13. Apresentam-se 

as alterações:  

 

Art. 1º - Altere-se a redação do Art. 1º da Lei n. 3403/2013, cuja redação passa a ser:  

Art. 1º - Fica expressamente vedada à pulverização aérea de agrotóxicos e afins 

sobre um raio de 1 km das áreas urbanizadas do município de Jataí (GO), com 

exceção das áreas próximas ao Complexo Turístico Vale do Paraíso, com raio de 2 

km.  Art. 2º - Os demais artigos e dispositivos da matéria acima permanecem 

inalterados.  Art. 3º - A presente alteração fará parte integrante da Lei acima citada.  

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário (Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 

Administrativo, aos 18 dias do mês de junho de 2015). 

 

A redação original da Lei n.º 3.403, de 16 de maio de 2013, no seu inteiro teor 

retratava sobre a proibição do uso de aeronaves na pulverização agrícola no município de 

Jataí – GO, num raio de três quilômetros das áreas urbanizadas. Já os artigos 2º e 3º, que 

tratam das multas referentes às infrações do artigo primeiro permaneceram inalterados:  
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 Art. 2º - A infração ao artigo anterior sujeita o infrator ao pagamento de multa 

simples.  

 Art. 3º - O valor da multa será fixado no regulamento desta lei, sendo o mínimo de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

aplicando-se em dobro em caso de reincidência. 

 

A fundamentação sobre os riscos dos agrotóxicos a saude humana foi insuficiente 

nas duas sessôes que antecederam a aprovação da alteração da lei 3.403/2013, num primeiro 

momento o debate sucedeu com os vereadores, e num segundo envolveu os vereadores e a 

bancada ruralista, que acabaram por aprovar a alteração de tres mil metros para mil metros. 

Por um lado nao foi possível barrar a alteração da lei municipal sobre a pulverização aérea, 

por outro, o debate suscitou na elaboração de um novo projeto de lei que regulamenta a 

pulverização terrestre no municipio. 

Encontra-se em tramitação na Câmara Municipal de Vereadores do município de 

Jatai-GO, a PLOL50/2015, de 09 de novembro de 2015, que trata da pulverização agrícola 

terrestre no município, num raio de 300 metros das áreas urbanizadas e mananciais de 

captação de água. As infrações impostas tratam-se de multas simples variáveis, mínimo de R$ 

1.000,00 (mil reais) e máximo de R$ 10.000,00, (dez mil reais), aplicando-se em dobro em 

casos de reincidência.  

A aplicação de produtos fitosanitários (fungicidas, inseticidas, acaricidas e 

herbicidas), somente ocorrerá com condições meteorológicas favoráveis (vento, temperatura e 

umidade), período em que os ventos estiverem dentro da faixa de 3 km/h a 6,5km/h, e as 

temperaturas estejam abaixo de 30°C, e a umidade relativa do ar mínima de 50%. 

A fiscalização será de responsabilidade do poder executivo e da população em geral, 

por meio de denúncias. No Estado do Mato Grosso o Decreto Estadual-MT, Nº 2.283 de 

2009, também prevê a aplicação de 300 metros de populações e 150 de mananciais de água, 

mesmo assim os agentes fiscalizadores não garantem a segurança à saúde humana e 

preservação do ambiente.  

O artigo 46 desse Decreto estabelece a distância: a) 300 (trezentos) metros de 

povoações, cidades, vilas, bairros, de mananciais de captação de água para abastecimento de 

população; b) 150 (cento e cinquenta) metros de mananciais de água, moradias isoladas e 

agrupamentos de animais; c) 200 (duzentos) metros das nascentes, ainda que intermitentes. 

Também trata dos cuidados com o trabalhador e população; (PIGNATI, 2013). 
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2.5 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo foi o de verificar como é feito o uso de agrotóxicos no 

Município de Jatai e no Assentamento Três Pontes Perolândia (GO) e analisar o cumprimento 

da legislação vigente em relação à proteção e prevenção dos riscos a saúde. 

Os objetivos specíficos foram: verificar a quantidade de agrotóxicos comercializados 

e utilizados pelos produtores de Jataí e Comunidade Assentada do Três Pontes, também 

verificar se a comercialização do uso e descarte das embalagens vazias dos agrotóxicos estão 

em conformidade com a legislação vigente. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Na terceira parte deste estudo apresentam-se os caminhos percorridos para a 

viabilização desta pesquisa, tais como delimitação do estudo, da área pesquisada, dos sujeitos 

envolvidos, assim como o método e os instrumentos de coleta dos dados.    

 

3.1 ÁREAS DE ESTUDO 

 

Este estudo foi conduzido na Microrregião Geográfica do Sudoeste de Goiás, 

representado pelo município de Jataí, e pelo Assentamento Três Pontes – Perolândia (GO). 

Nesta Microrregião, atualmente, a área total de Produção de soja e milho colhidos em 2010 

foi de 155.007 ha, com um total de 13.936.003 toneladas colhidas (GOIÁS, 2011).  

Assim, a escolha das áreas de estudo, foi baseada no histórico regional de produção 

de grãos, voltado para as monoculturas sustentadas pelo uso de agrotóxicos e pela adoção dos 

monocultivos em áreas de assentamento de Reforma Agrária. 

 

3.1.1 O município de Jataí (GO) 

O Município de Jataí ocupa a 13º Microrregião Geográfica do Sudoeste Goiano, na 

Macrorregião Centro Oeste do Brasil, entre as latitudes 17º 53’ S e 51º 42’ O de Greenwich. 

Jataí tem uma população de 88.006 habitantes, com estimativa populacional para 2015 de 

95.998 habitantes, em uma área de unidade territorial de 7.174 Km2 (IBGE Cidades, 2010).  

De acordo com a Prefeitura de Jataí (2011), a cidade destaca-se por possuir duas 

unidades federais de Ensino Superior, a Universidade Federal de Goiás (UFG), que oferece 

dezoito cursos, quatro cursos de mestrado e um doutoramento recomendados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); e o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), que oferece quatro cursos superiores, um 

curso de mestrado profissional no ensino de Ciências, recomendados pela Capes e cursos de 

especialização. Jataí possui também uma unidade estadual de ensino superior a Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), que oferece atualmente dois cursos na modalidade de Tecnologia: 

Tecnologia de Alimentos e Tecnologia em Logística.  

Conta ainda com duas faculdades privadas: o Centro Superior de Jataí (CESUT), que 

oferece os cursos de Direito e Administração e a Faculdade Jataiense (FAJA), que oferece o 
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curso de Ciências Contábeis. A cidade ainda possui unidades de universidades virtuais como a 

Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR) e a universidade COC. Também possui quatro 

centros profissionalizantes, dentre eles o SENAC. 

A figura 1 apresenta o mapa do município de Jataí (GO) 

 

 

Figura 1: mapa do município de Jataí- GO 

Fonte: MATIAS MIRANDA R, 2016. 

 

Em relação à agricultura, o município nem sempre teve nessa atividade suas 

principais fontes econômicas. De acordo com Ribeiro (2003), a atividade agropecuária no 

município de Jataí é compreendida, como resultado de dois momentos econômicos distintos, a 

saber: 1º momento tem como marca o final da década de 1960, mais precisamente até 1969, 

pela pecuária; 2º momento inicia-se na década de 1970, com a formação de grandes lavouras 

de grãos. 

De acordo com Silva; Chaveiro e Peixinho (2010), 

 

 

Com a migração de novas “tecnologias”, solidários ao expansionismo da fronteira 

agrícola, o modelo produtivo se converte rapidamente a uma tendente 

heterogeneização da paisagem e da cultura. O município que até então era ocupado 

por pequenos produtores e enormes latifúndios destinados à pecuária, aos poucos vai 

sendo envolvidos por enormes e médias propriedades com um ritmo e qualidade de 

produção sustentada numa mecanização proveniente de um alto nível de 

investimento tecnológico necessários à instalação de um novo modelo econômico 

produtivo (SILVA; CHAVEIRO; PEIXINHO, 2010, p. 5). 

 

Os autores ainda acrescentam que após esse período, o município de Jatai incorpora-

se a uma dinâmica de alta produtividade, modernizando suas técnicas, ligando-se 
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definitivamente ao agronegócio. Ou seja, “as redes, os sistemas integrados de alimentos, as 

cadeias produtivas (carnes-grãos) que não só alterou o modo de produção no campo, como 

gerou mudanças significativas na vida das pessoas” (SILVA; CHAVEIRO; PEIXINHO, 

2010, p. 5). 

 

3.1.2 Perolândia: Assentamento três Pontes 

 

O Município de Perolândia (FIGURA 8) está localizado na Microrregião Sudoeste de 

Goiás entre as coordenadas geográficas: latitude 17º31’27”S e longitude 52º2’57”W, com 

uma área territorial de 1.029,624 km2, altitude média de 871 metros e uma população 

estimada de 3.074 habitantes (IBGE, 2013). Em 1971 o povoado de Perolândia foi elevado a 

distrito de Jataí. A Lei Estadual nº 11.405, de 16 de janeiro de 1991, concebe sua 

emancipação política-administrativa.  

A Figura 2 apresenta o mapa do assentamento Três Pontes, localizado no município 

de Perolândia (GO). 

 

 

Fonte: GeoEye (2011).
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De acordo com o Anuário Estatístico de Goiás, (SEPLAN, 2005), a área total no 

município de Perolândia é de 102.696,0 ha, sendo que as propriedades rurais ocupam 88% da 

área e os outros 12% não são áreas declaradas. Seu módulo fiscal de terras é de quarenta 

hectares, muito elevado se considerada sua pequena extensão.  

As principais atividades econômicas de Perolândia, segundo Brito (2013), são: a 

pecuária, a agricultura, a extração de calcário, e o algodão. Conforme Benincá (2015, p. 43), 

“as atividades agrícolas que se destacam no munícipio são realizadas em estabelecimentos 

rurais de grandes extensões e com técnicas modernas de produção”. E as produções que se 

destacam são: a soja, com 53.000 ha; o milho, com 42.000 ha; e, ainda com pouca 

expressividade, a cana-de-açúcar com, 2.165 ha (BENINCÁ, 2015). 

O Assentamento Três Pontes, no município de Perolândia (GO), iniciado pelo 

movimento popular de luta pela terra e atualmente figura como agricultura familiar, é 

originário das políticas públicas, baseado na implantação do plano do Novo Mundo Rural 

imputado ao Brasil pelo Banco Mundial e pelo FMI, como metas da diminuição da pobreza 

rural (FERNANDES, 2008).  

Até o ano de 2011 dentre as quarenta e três famílias do Assentamento Três Pontes, 

80% eram produtoras de bananas, além de outros pequenos meios de produção (leite, 

suinocultura, hortaliças e frutas) que abasteciam os municípios de Perolândia e Mineiros. 

Com o advento do agronegócio, esse quadro sofreu mutações em razão de arrendamento das 

terras para o cultivo de soja e milho, consequentemente, utilização de agrotóxicos. 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos deste estudo foram treze funcionários das empresas de revenda de 

agrotóxicos pesquisadas no município de Jataí (GO), Esses funcionários representam as 

empresas E-1 a E-13.  Também participaram da pesquisa doze moradores do Assentamento 

três Pontes, sendo oito do sexo masculino e quatro do sexo feminino, os quais passam a ser 

denominados de Assentados (A-1 a A-12); um trabalhador rural de Jataí (GO), (W), e um 

Engenheiro Agrônomo (FVL), também de Jataí (GO). 

Ainda participaram deste estudo, quatro produtores de grãos do município de Jataí- 

(GO), os quais passam a ser representados pelo nome de suas propriedades: Fazendas R (FR); 

Fazendas G (FG); Fazendas P (FP) e Fazendas N (FN). Acrescenta-se que todos os produtores 

de grãos envolvidos na pesquisa são conhecidos da população do município e, por isso, 

manteve-se em anonimato até os nomes de suas propriedades. 
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Basta acrescentar que todos os sujeitos assinaram termos de responsabilidade e o 

termo de assentimento livre e esclarecimento, e as empresas e secretaria de saúde assinaram o 

Termo de Anuência, exigidos pelo Comite de Etica e Pesquia da Plataforma Brasil e 

Secretaria de Pós-graduação do curso de mestrado em Geografia da Universidade Federal de 

Goiás – Regional de Jataí (GO). 

 

3.3 MÉTODO E TÉCNICAS DA PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativo-exploratória. A pesquisa qualitativa 

permite uma aproximação do investigador com os participantes da pesquisa, por meio de sua 

trajetória formativa e profissional, condição essencial quando se trabalha com casos de ensino 

numa perspectiva de formação e investigação (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Essa 

aproximação imprime aos sujeitos um sentimento de pertencimento necessário ao caráter 

processual que a pesquisa assume. Para Triviños (1987), esse tipo de pesquisa procura 

conhecer a realidade estudada, suas características, seus problemas, descrevendo com 

“exatidão os fatos e os fenômenos de determinada realidade” (TRIVIÑOS, 1987, p. 100).  

A abordagem metodológica utilizada nesta dissertação foi o Estudo de Campo, 

juntamente com a Pesquisa Documental. A escolha desses métodos se deu, primeiro porque a 

pesquisa exigia uma aproximação maior do pesquisador com os sujeitos, visto que se 

buscaram informações que só poderiam ser apreendidas, a partir da subjetividade dos 

envolvidos, ou seja, os dados não poderiam ser coletados, por meio agências e/ou revistas 

especializadas que produzem resultados em escala quantitativa.  

Assim, o método do Estudo de Campo, segundo Gil (2008) é um procedimento 

técnico que busca o aprofundamento de uma realidade específica. E esse tipo de pesquisa é 

realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas 

com informantes para captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade 

(GIL, 2008). Acrescenta-se que o Estudo de Campo “consiste na observação dos fatos tal 

como ocorrem espontâneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis 

presumivelmente relevantes para ulteriores análises” (RUIZ, 1976, p. 50). 

Já em relação à Pesquisa documental, apoiada no método Histórico Dialético. Essa 

abordagem analisa o real a partir do seu desenvolvimento histórico, da sua gênese e 

desenvolvimento, captando as categorias mediadoras que possibilitam a sua apreensão numa 

totalidade (LUKÁCS, 2010). Assim, escolheu-se esse método porque a pesquisa exigia dados 
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demográficos do município de Jataí (GO), relativos aos casos de intoxicação/envenenamento 

e casos de carcinomas, oriundos do contato dos trabalhadores com os produtos tóxicos. 

 

Em vista de contextualizar algumas ações para a realização da pesquisa, apresentam-

se: 

1) Reconhecimento do número de empresas agrícolas existentes nos municípios 

de Jataí e Perolândia, com o objetivo de verificar os dados referentes à 

comercialização de agroquímicos.  Foram listadas 25 empresas, porém foram 

selecionadas treze delas, por apresentarem disponibilidade em oferecer dados sobre a 

comercialização de agrotóxicos. Além dessas empresas, participaram também a 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA e a Associação Jataiense 

dos Distribuidores dos Defensivos Agrícolas que juntos fundaram a AJADE – 

Associação Jataiense de Descarte das Embalagens Vazias;  

2) Escolha dos lotes do assentamento Três Pontes. A escolha se deu pelos 

critérios de interesse e disponibilidade de tempo dos assentados em participar da 

pesquisa. E a escolha das áreas de estudo, foi baseada no histórico regional de 

produção de grãos, voltado para as monoculturas sustentadas pelo uso de agrotóxicos 

e pela adoção dos monocultivos em áreas de assentamento de Reforma Agrária. Em 

Janeiro de 2015, foram visitados 25 lotes no Assentamento Três Pontes, dos quais, 

apenas em 12 os moradores foram encontrados, representando 48% dos lotes da 

comunidade assentada;  

3)  Casos de doenças e óbitos causados pelo contato com os agrotóxicos, junto à 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Jataí (GO). 

 

Acrescenta-se que esses passos foram fundamentais para a realização deste estudo, 

com vistas à análise dos dados referentes à saude pública de Jataí (GO) e do Assentamento 

Três Pontes – Perolândia (GO), em relação aos casos de intoxicação exógena e carcinomas 

provocados pelo uso e contato com os produtos químicos, agrotóxicos. 

Apresentam-se no próximo tópico os instrumentos de coleta de dados: aplicação de 

questionários, entrevistas e documentações oriundas das secretarias de saúde dos municípios 

de Jataí e de Perolândia (GO). 
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3.3.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados foram escolhidos de acordo com as necessidades 

apresentadas pela pesquisa, assim, utilizamos: 1- aplicação de questionários; 2- entrevistas; 3- 

observações; 4- documentação da Secretaria Municipal de Saúde do município de Jataí (GO). 

Em relação à aplicação de questionários, apresenta-se a definição de Marconi e 

Lakatos (2010) que o definem como “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 184).  

Foram elaborados dois tipos de questionários, sendo um para os representantes das 

empresas e outro para os assentados. O questionário aplicado aos representantes das empresas 

que comercializam defensivos agrícolas teve como objetivo principal verificar os tipos de 

agrotóxicos revendidos; a quantidade anual vendida e a finalidade de cada um. Além de 

verificar como a empresa controla a devolução e descartes das embalagens e o uso de EPIs.  

As entrevistas, estruturadas e semi-estruturadas foram realizadas no mês de 

novembro de 2015, tanto com os assentados, quanto com os produtores rurais. A entrevista, 

conforme Haguette (1997) promove a interação social entre duas ou mais pessoas, sendo que 

uma das partes desempenha o papel de entrevistador, com objetivo de coletar dados, objetivos 

e subjetivos, do entrevistado.   

As observações foram constantes em todo o processo de pesquisa, realizado no 

segundo semestre do ano de 2015 e desde as primeiras visitas aos empresários, aos assentados 

e aos produtores de grãos. De acordo com Gil (2008), a observação é um instrumento de 

coleta de dados que dá ao pesquisador a oportunidade de perceber os fatos de forma direta, 

sem intermediários. Neste estudo participamos diretamente de todas as fases. 

Os documentos da Secretaria Municipal de Saúde foram analisados, com vistas a um 

levantamento dos casos de intoxicação e óbitos causados pelos agrotóxicos. Esses 

documentos foram catalogados, obedecendo a datas e tipos de casos.  

Na quarta parte deste estudo apresentam-se a análise de todos os dados, 

confrontando-os com as legislações federal, estadual e municipal vigente sobre o uso de 

agrotóxicos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Apresentam-se nesta parte da pesquisa os resultados dos dados coletados, a saber: as 

observações do envolvimento de alguns sujeitos com a pesquisa, outros nem tanto; as análises 

dos questionários e das entrevistas, buscando referenciá-las aos postulados teóricos e às Leis e 

decretos vigentes, assim, como as análises dos dados sobre a saúde pública, refletindo sobre 

os impactos do uso indiscriminado de agrotóxicos e os perigos iminentes do contato com 

esses produtos. 

 

4.1 SOBRE A VENDA DE AGROTÓXICOS NO MUNICÍPIO DE JATAÍ (GO) 

 

As vendas de produtos químicos para a agricultura aumentou vertiginosamente nos 

últimos quinze anos. Desde a década de 1990 até os dias atuais, graças à modernização da 

agricultura. Os principais razões para a modernização, e, consequentemente, para o aumento 

do uso de produtos químicos, foram: i) elevação da produtividade, com vistas ao lucro; ii) 

redução de custos unitários de produção para vender à concorrência; iii) superação dos 

conflitos entre o capital e o latifúndio;  iv) implantação do complexo agroindustrial (BRUM, 

1988).  

Isso revela que para uma maior produtividade, no Brasil principalmente, investiu-se 

em métodos artificiais em conservação e fertilização do solo; na mecanização da lavoura em 

detrimento à mão-de-obra; na seleção de sementes, etc (BRUM, 1988). 

Todas as empresas visitadas possuem documentação legal para comercialização dos 

agrotóxicos. Assim, das empresas pesquisadas, apenas uma delas não tem filial, sendo que 

40% são de origem familiar; 50% de sociedade (2 ou mais sócios), e 10% cooperativa. 

Em relação ao tempo em que essas empresas estão no mercado de agrotóxicos, 

verificou-se que existem empresas novas, com um ano de abertura do negócio, assim como 

existem empresas antigas, com mais de trinta anos nesse comércio.  

A Tabela 7 apresentam-se as empresas pesquisadas, conservando suas identidades, 

em função da seriedade desta pesquisa e para mantê-las no anonimato. Assim, as empresas 

passam a ser denominadas de E-1 a E-12. Nesta tabela apresentam-se o tempo em que as 

empresas estão no mercado de agrotóxicos e os principais produtos vendidos. 
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Tabela 7: Perfil das empresas pesquisadas 

 

 

 

Fonte: Dados coletados por meio dos questionários aplicados nas empresas. 

 

Das empresas visitadas, duas estão há um ano no mercado de agrotóxicos, as demais 

entre 4 a 40 anos. É importante informar que uma das Empresas está localizada no município 

de Mineiros (GO), atendendo ao Assentamento Três Pontes em Perolândia (GO). Acrescenta-

se que as empresas de Jataí que possuem cadastro próprio de consumidores representam 82% 

do total das empresas pesquisadas, ou seja, 18% dos comércios utilizam o sistema SIAGRE.  

A empresa E-4 possui o maior cadastro de consumidores fixos da região com 39%, 

seguida por E-10, com 19%; E-8, com 11%; E-9, com 7% e E-5, com 6%. A empresa E-10 

possui o maior cadastro de consumidores esporádicos, com 22%. 

Empresas de 

revenda

 

Anos no 

mercado

 

Cadastros 

em % 

Principais produtos vendidos 

Herbicidas Inseticidas Fungicidas 

E-1

 

9 anos

 

 10% - 2%- 

E-2

 

16 anos

 

 20% 12% 31% 

E-3

 

1 ano

 

 2% 2% 2% 

E-4

 

33 anos

 

39%, 8% 2% 2% 

E-5

 

4 anos

 

6%. 2% 19% 7% 

E-6

 

20 anos

 

 13% 9% 5% 

E-7

 

40 anos

 

 7% 7% 6% 

E-8

 

23 anos

 

11%  10% 4% 

E-9

 

1 ano

 

7% 31% 17% 19% 

E-10

 

19 anos

 

19%;             3% 17% 16% 

E-11

 

8 anos

 

              2% 2% 3% 

E-12

 

10 anos

 

              2% 1% 3% 
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De acordo com as respostas ao questionário, os principais produtos vendidos nas 

empresas pesquisadas são: herbicidas, inseticidas e fungicidas. Lidera a venda de herbicida a 

empresa E-9 com 31%; a E-2 com 20% e a E-6 com 13%, conforme verificado na tabela. 

 

Já para inseticida, E-5 responde por 19%; E-9 responde por 17%; E-10 responde por 

17%; E-2 responde por 12%; E-8 responde por 10%; E-6 responde por 9%; E-7 responde por 

7% . Outras empresas respondem por 9% das vendas.

 

Em relação aos fungicidas, a E-2 lidera com 31%, e E-9 com 19%, seguidas por E-

10, com 16%; E-5, com 7%; E-6, com 5%; E-7, com 6%. Os outros 16% são representados 

por outras empresas. O gráfico 03 representa esses dados. Observa-se que as empresas E-2 e 

E-9 lideram a venda de quase todos os agrotóxicos. Acrescenta-se que a empresa E-12, 

sediada em Mineiros (GO), atende exclusivamente ao Assentamento Três Pontes no 

município de Perolândia (GO) e responde por 100% de inseticidas, fungicidas e herbicidas 

utilizados na região.  

De acordo com os funcionários das empresas pesquisadas, quanto ao perfil do 

consumidor, destacam-se: o médio produtor
21

 com 48%, o grande produtor com 28%, e o 

pequeno produtor com 24%.  E os consumidores potenciais de agrotóxicos na região são os 

produtores dos municípios de Jataí com 41%, Caiapônia com 19% e Perolândia com 18%. As 

principais culturas em que exigem o uso de agrotóxicos na região são: a soja e o milho, 

totalizando para ambos, 42% da produção. 

As marcas mais vendidas, de acordo com os funcionários pesquisados, são: Basf 

(Alemã) com 16%; Monsanto (EUA); Bayer (Alemã) e Syngenta (Suíça), ambas com 12% do 

mercado. Verifica-se que as vendas dessas marcas são bem equilibradas entre as quatro 

maiores marcas vendidas nessas empresas, não representando muita diferença percentual de 

vendas entre elas. Ainda acrescenta-se que 48% das vendas estão divididas entre dez marcas 

diferentes. 

No Brasil a Syngenta e Monsanto são as principais empresas que produzem 

agrotóxicos, há também a Dow Chemical (EUA), que nessa pesquisa apresenta um percentual 

de 8% das vendas; a Dupont (Francesa), que não aparece entre as marcas vendidas nas 

empresas pesquisadas; e a Shellquimica (Holandesa), que também não foi ventilada entre as 

marcas mais vendidas pelas empresas pesquisadas. 

                                                 

21
 Os produtores rurais foram classificados em pequeno, médio e grande, a partir da quantidade de hectares de 

terras de sua propriedade, sendo considerados  grande. 
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De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO - na safra de 

2011 no Brasil foram plantados 71 milhões de hectares de lavoura temporária (soja, milho, 

cana, algodão) e permanente (café, cítricos, frutas, eucaliptos), correspondendo a 853 milhões 

de litros (produtos formulados) de agrotóxicos pulverizados nessas lavouras, principalmente 

de herbicidas, fungicidas e inseticidas, representando média de uso de 12 litros/hectare e 

exposição média ambiental/ocupacional/alimentar de 4,5 litros de agrotóxicos por habitante. 

Somente no município de Jataí (GO), segundo os funcionários das empresas 

pesquisadas, estima-se a utilização de agrotóxicos, por litro/ano, levando em consideração a 

safra e a safrinha, são consumidos de herbicidas, 2.773 milhões de litro; de inseticida, 2.717 

milhões de litros, e de fungicidas, 2.100 milhões de litros de herbicidas, por ano. É um cálculo 

estrondoso se levar em consideração que em cada lavoura pode ser utilizados dois ou mais 

tipos de agrotóxicos. Em razão da pesquisa realizada nas empresas do município de Jataí-GO, 

este é o maior consumidor de agrotóxicos, com 69%, seguido do município de Caiapônia, 

13%, e dos municípios de Serranópolis, Rio Verde e Mineiro (GO), todos com 6%.  

É importante verificar que esses dados correspondem às vendas de agrotóxicos nas 

empresas pesquisadas, ou seja, esse percentual não é a realidade de consumo de agrotóxicos 

por Estado ou região. Fica claro, que são dados relevantes, porém não se quer afirmar que os 

municípios de Rio Verde e de Mineiros consomem menos agrotóxicos.  

Acredita-se que o consumo de agrotóxicos tem a ver com o cultivo de cada região. 

Ao longo deste estudo verificou-se que os países em desenvolvimento são os que mais 

investem nesse tipo de produto, ignorando os impactos que eles causam tanto nos humanos 

(saúde), quanto no meio ambiente (degradação). 

Em relação às principais atividades atendidas pelas empresas de venda de 

agrotóxicos, de acordo com os funcionários está a soja, com 42%; o milho, com 42%, 

seguidos do feijão, com 8%; o sorgo, com 4%; e a pecuária com 4%. O município, após a 

década de 1980, coincidente com a chegada de imigrantes do Sul do país, implementou a 

cultura da soja e do milho, que antes era mais voltada para o arroz. 

De acordo com as respostas dos funcionários das empresas pesquisadas do município 

de Jataí (GO), as maiores dificuldades encontradas na venda de agrotóxicos são: a 

concorrência e as revendas, pois os grandes produtores compram direto da fábrica no Estado 

de São Paulo, havendo negociação com a empresa no descarte das embalagens.  Algumas das 

empresas informaram que, por exigência legal, o depósito e armazenagem dos agrotóxicos 

para revenda devem ser realizados em galpões fora do perímetro urbano, com espaço e 
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ventilação. A maioria das empresas armazena de forma irregular, na própria empresa, ou seja, 

no perímetro urbano. 

A empresa E12, situada em Mineiros (GO), atende exclusivamente a comunidade 

assentada do Três Pontes, assim sendo, essa empresa está no ramo de produtos químicos há 

mais de dez anos, com duas filiais, de origem societária. Possui também documentação 

própria para a comercialização de agrotóxicos. De acordo com a análise do questionário 

respondido pelo representante e (funcionário) da referida empresa, entre as marcas mais 

vendidas de agrotóxicos estão: Syngenta e Monsanto. E os principais consumidores da 

empresa na região somam-se 150 clientes, a maioria residentes em Mineiros (GO), e 40 

clientes esporádicos, que raramente compram, atendem com exclusividade o Assentamento 

Tres Pontes em Perolândia (GO). 

A empresa E-12 vende por ano a quantidade de: 500 mil litros de herbicidas; 300 mil 

litros de inseticidas e 300 mil litros de fungicidas. A empresa fornece assistência técnica, e 

disponibiliza doze veículos e dois assistentes para as visitas nas lavouras.   

Todas as empresas pesquisadas fornecem, vendem ou incentivam o uso de EPI’s e 

fornecem também assistência técnica. Porém, de acordo com os dados fornecidos pelas 

empresas, é comum a intoxicação pelo uso dos agrotóxicos devido à falta de cuidado no 

manuseio por parte dos trabalhadores na lavoura, por mais que estejam conscientes dos riscos 

à saúde, muitos trabalhadores e produtores resistem a utilizar os EPI’s. Todas as empresas 

entrevistadas relataram que não possuem registros de acidentes. 

 

4.1.1 Descartes de embalagens 

 

A partir de 2002, o município de Jataí passou a contar com a Associação Jataiense de 

Descarte de Embalagens vazias de agrotóxicos – AJADE, uma iniciativa em conjunto das 

empresas de revenda desses produtos. A Associação repassa as embalagens recolhidas dos 

produtores ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens (InpEV).  

O InpEV (2002), reúne órgãos públicos, agricultores, revendedores, entidades e 

empresas privadas, cooperativas e ONGs, associações de classes patronais e de trabalhadores 

para tratar exclusivamente do processamento das embalagens, incluindo o processo de 

recolhimento das embalagens e a destinação final, logística de transporte, educação e 

desenvolvimento tecnológico.  
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Com a implementação e ações do InpEV em todo território brasileiro, espera-se que 

haja uma mudança no perfil dos dados de contaminação do meio ambiente, que expõe em 

risco a saúde pública.  

Para maiores esclarecimentos sobre o fim das embalagens dos produtos tóxicos 

usados nas lavouras e vendidos nas empresas pesquisadas, entrevistaram-se os responsáveis 

por dois órgãos fiscalizadores do uso agrotóxico e do descarte de embalagens, doravante A-I e 

A-II.  

No município de Jataí (GO) a devolução das embalagens vazias é realizada pelos 

produtores de grãos, com dias e horários agendados na A-1, localizada na Rodovia BR 060, 

Km 465 - Parque Industrial - 2 km à esquerda, sentido Jataí - Rio Verde - Jataí (GO). De 

acordo com os entrevistados, todas as empresas cadastradas devolvem 100% das embalagens. 

Há 623 clientes cadastrados e A-I recebe 500 toneladas de embalagens vazias/ano, essa 

mesma quantidade encontra-se registrado nos anos de 2013 e 2014. 

De acordo com o representante da A-I: 

 

Não há como controlar a quantidade de produtos vendidos, pela quantidade de 

embalagens devolvidas, vez que, as embalagens são devolvidas sem a nota fiscal de 

compra e sem os rótulos que são retirados nas lavouras (A-I). O agricultor precisa 

agendar a devolução dessas embalagens, estratégia adotada para não haver tumulto 

na devolução (A-I). 

 

Acrescenta-se que essa associação não descarta a possibilidade de receber 

embalagens de produtos adquiridos ilegalmente, esses produtos normalmente são vendidos 

em pó, por se tratar de embalagens plásticas dificulta o controle. Ou seja, a quantidade de 

vendas desses produtos informadas pelas empresas é bem maior.  

Acredita-se que por receio de retaliação ou fiscalização, as empresas não informam a 

quantidade exata vendida desses agrotóxicos. A mesma Associação informou que não tem 

controle algum dos produtos adquiridos pelos grandes produtores. Por outro lado, os grandes 

produtores que adquirem esses produtos tóxicos direto das empresas, informaram que o 

descarte é realizado na Associação, o que se verifica é que o município não tem controle do 

total de produtos adquiridos e utilizados nas lavouras. Acrescenta-se que há relatos de 

entrevistados afirmando que as embalagens de produtos adquiridos ilegalmente, são 

enterradas ou queimadas. 

Tanto a A-I, quanto A-II têm dificuldade em disponibilizar cadastros das empresas 

dos municípios que trabalham com agrotóxicos, em virtude de que uma única inscrição pode 

proporcionar ao empresário desenvolver até dezesseis (16) atividades diferentes. 
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Ao longo da entrevista com os representantes das associações foi relatado que é 

difícil obter dados confiáveis sobre a quantidade de agrotóxicos vendidos no município de 

Jataí, pois as empresas fornecem apenas uma estimativa, sem informarem ao certo a 

quantidade utilizada. A quantidade utilizada é bem maior do que a informada, isso é certo, 

conforme verificado neste estudo. Há também uma variável entre produtos líquidos que são 

comercializados em litros (L) e em pó, comercializados em quilo (kg). 

A A-I atende grandes, médios e pequenos produtores, e não possui dados estimados 

da quantidade individual de herbicidas, inseticidas e fungicidas vendidos no mercado, pois as 

embalagens chegam sem os rótulos, dificultando a obtenção de dados confiáveis. 

 

4.2 USO E MANIPULAÇÃO DE AGROTÓXICOS

 

 

Apresentam-se neste tópico as entrevistas com os sujeitos que mantêm contato direto 

com os produtos químicos usados nas lavouras, a saber: trabalhador rural (Jataí-GO); 

engenheiro agrônomo (Jataí-GO); e assentados (Assentamento Três Pontes, em Perolândia – 

GO).  Os objetivos dessas entrevistas e aplicação de questionários foi verificar a realidade do 

uso e da manipulação dos agrotóxicos, assim como verificar a conscientização dos sujeitos, 

acerca os impactos que esses produtos podem causar para a saúde pública.  

 

4.2.1 A realidade dos agrotóxicos no município de jataí (GO): sob o olhar de um “veneneiro” 

 

Entrevistou-se neste estudo, em vista de se verificar o uso e o manejo de agrotóxicos 

nas fazendas do municipio de Jataí (GO), um trabalhador rural, cuja função desempenhada é a 

de veneneiro. Para manter a identidade desse sujeito no anonimato, passa-se a denomoná-lo 

por W. 

O funcionário W trabalha com aplicação de agrotóxicos há mais de 14 anos, e já 

trabalhou com os maiores produtores de grãos de Jataí (GO). De acordo com as informações 

do entrevistado, o salário que recebe não compensa o risco, a classe dos veneneiros é a mais 

discriminada, o salário é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, e ganho por ano dois sacos 

de soja e dois de milho (W). De acordo com W, o veneneiro, colhe, aplica adubo e veneno, 

trabalha de segunda a sábado o ano todo, na época da colheita só vão para suas casas aos 

domingos. W desabafa e afirma: “o veneneiro é o cabeça da roça, um erro pode comprometer 

a produção. Os veneneiros normalmente são os mesmos, requer muita confiança”. 
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 Segundo W, os agrotóxicos mais utilizados no município de Jataí (GO). são os 

herbicidas (Glifosato, 2.4 D e Roundup Classic); os inseticidas (Alcefato, Atalmon, mitomex, 

metomil, premio, Delto, Krafit, Satente), e os fungicidas (Priori extra, Primo, Aproche, 

Stuck). 

Em relação aos períodos de combates (novembro a janeiro), segundo W há fazendas 

que fazem até três aplicações de agrotóxicos por período. Acrescenta-se que um trator de 

combate tem capacidade para 2.400 litros de fungicidas, dependendo do tanque de 

combustível, e para 8.000 litros de inseticidas. 

As máquinas agrícolas para aplicação dos agrotóxicos, mais conhecidas como 

“Máquinas Gafanhoto” ou altopropelido, possuem computador de bordo que controla a 

quantidade de agrotóxico no tanque e a quantidade que foi aplicada na lavoura, possui 

também dois metros de altura do solo.  

Segundo W, em uma lavoura com 1.600 ha, utiliza-se 270 bombas, em tanque com 

capacidade para 2.400 litros de agrotóxicos, multiplicando esse valor soma-se 648.000 litros 

(ou 0,04 mm por m2, do produto diluído em água no período de seis meses, de agrotóxicos 

aplicados em cada 1.600 ha de lavoura por safra a cada seis meses”. De acordo com os dados 

informados, havendo duas safras no ano e realizando essa mesma quantidade, terá-se o total 

de 1.296.000 milhões litros (ou 0,081 mm por m2 do produto diluído em agua no período de 

doze meses) de agrotóxicos aplicados a cada 1.600 ha por lavoura, só no município de Jataí, 

havendo lavouras com 9 mil ha ou mais. 

Uma revelação importante apresentada por W é que existe o receituário agronômico 

para a preparação dos produtos, porém é o patrão que indica a quantidade de ml utilizada. 

Uma informação que apresenta o risco tanto do contato com os produtos, como da dosagem 

aleatória.  

 Segundo W, órgãos públicos e 3% dos agricultores pesquisados, o Benzuato 

importado do Paraguai é muito usado pelos produtores agrícolas, “esse produto é granulado e 

solta um gás altamente tóxico, não deixa resíduo e só pode entrar na lavoura após 24 horas, é 

esse o único que ajuda a controlar as pragas” (W). Informou também que nos alimentos 

combatidos por fungicidas só podem ser consumidos após 21 dias. Conforme W, as 

embalagens do Benzuato são queimadas e/ou enterradas. W ainda informa que o período 

variável de carência na aplicação é de acordo com o produto. O combate de choque é feito 

com o alcefato que combate o percevejo. O período de carência de uma aplicação para outra é 

de 20 dias, sendo muito variável e depende do agricultor.  
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Quando se perguntou a W sobre o perigo dos produtos químicos, ele respondeu que o 

texto no rótulo do produto não influência em nada, pois ele identifica o perigo do produto pela 

tarja. De acordo com o entrevistado, ele tem mais medo da tarja amarela do que da vermelha. 

O termo medo releva que mesmo para um veneneiro com muita experiência como W, o 

agrotóxico causa certa ameaça à vida. 

Quanto aos riscos à saúde, W afirmou que ele tem consciência dos riscos, mas nem 

ele e nenhum veneneiro utilizam os EPIs. Informou e mostrou as queimaduras no braço, em 

razão do manuseio dos agrotóxicos, afirmando ainda que sente náuseas, tonturas, vômitos, 

problemas renais, fraqueza, entre outros sintomas. O entrevistado não demonstrou nenhum 

receio ou medo quando relatou: “já está tudo bichado, de qualquer forma vou morrer um dia, 

mas morro fazendo o que gosto de fazer” (W), é preocupante, revelando certa ignorância, que 

pode ser justificada pelo baixo nível de escolaridade da maioria desses trabalhadores.  

 

4.2.2 A realidade dos agrotóxicos no município de jataí (GO).: o olhar de um engenheiro 

 

Assim como se procurou entrevistar um trabalhador rural, leigo sobre os riscos e os 

problemas causados pelo contato com os produtos químicos, conhecidos por agrotóxicos; o 

mesmo se fez com um engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Viçosa 

(MG). Esse sujeito foi identificado pelas iniciais de seu nome (FVL). 

De acordo com FVL, “as funções de um Engenheiro Agrônomo são: planejar e 

orientar toda a cadeia produtiva das culturas vegetais de modo a obter excelente 

produtividade, adequada rentabilidade e mínima alteração do meio ambiente”. 

Para ele os principais produtos de agrotóxico vendidos no mercado são: herbicidas, 

inseticidas e fungicidas, e as principais empresas do ramo no Brasil são: Monsanto; Syngenta; 

Bayer; Basf; FMC. De forma que, a estimativa de quantidade de produto consumido pelos 

agricultores na safra e safrinha depende de cultura para cultura e do alvo a ser controlado, 

assim como outros fatores ambientais.  

Quanto ao que se é exigido do engenheiro agrônomo para vender esses produtos, 

FVL informou que deveria ser exigido um registro no CREA, e, se possível, uma análise mais 

detalhada sobre a real necessidade de utilização de algum defensivo agrícola, por meio de 

ferramentas como o Manejo Integrado de Pragas ou Manejo Integrado de Plantas Daninhas. 

Para FVL, as espécies de produção agrícola maior compradora de defensivos 

agrícolas, normalmente são as holerícolas, são as plantas que mais recebem pulverização 



78 

 

química para controle de pragas, visto que elas precisam ter beleza nos seus frutos ou folhas 

para atrair os compradores nos supermercados. Dentre essas culturas se destacam o pimentão, 

o tomate, o morango, a batata, dentre outros. Ressaltou também que os equipamentos de 

proteção individual são de extrema importância para impedir o contato com o corpo humano 

do aplicador de defensivos, já que muitas substâncias utilizadas no controle das pragas são 

tóxicas. FVL adverte que não basta só utilizar EPI, é importante verificar a velocidade do 

vento, tempo de carência dos produtos e se tais produtos são registrados para as culturas as 

quais se está pulverizando.  

No manejo integrado de pragas ou plantas daninhas ainda se leva em consideração a 

amostragem de talhões para verificar a real necessidade de pulverização. Também existem 

muitos outros métodos de controle que não o químico, como o controle biológico. FVL 

ressaltou a importância do receituário agronômico que tem fundamentação legal, porém 

muitas das vezes é banalizado, conforme afirmou o entrevistado (W), que aduziu que os 

produtores preparam os produtos sem uma orientação especializada. 

 

4.2.3  A realidade dos agrotóxicos: Assentamento Três Pontes – Perolândia (GO). 

 

Neste estudo foram entrevistados de um total de quarenta e três, doze lotes de 

assentados do Assentamento Três Pontes Perolândia (GO), que corresponde a 27,9%, 

pertencente ao município de Perolândia (GO). Esses sujeitos, conforme já orientado, passam a 

ser identificados por A-1 a A-12. 

A faixa etária desses sujeitos varia de 35 a 70 anos, podendo afirmar que  se trata de 

uma população adulta. Verificou-se o grau de escolaridade dos sujeitos pesquisados, a saber: 

analfabetos (18%); Ensino Fundamental Incompleto (72,7%) e Ensino Superior (9%). O grau 

de escolarização interfere quando se pensa que os produtos químicos requerem um grau de 

entendimento e/ou de leitura para manuseá-los.  Para Florêncio et al. (2001), “a maioria dos 

trabalhadores afirma que não são capazes de entender as instruções e recomendações contidas 

nos rótulos dos produtos” (FLORÊNCIO et al., 2001, p. 51). E isso tem a ver com o grau de 

escolarização. 

Observa-se neste estudo que a composição familiar varia de dois a cinco pessoas por 

residência, a exemplo do perfil do censo (IBGE, 2012).  A redução do tamanho das famílias é 

um processo que já vem ocorrendo tanto na área urbana, quanto na rural, observado em todos 

os cantos do país (PATARRA, 1995). Essa redução pode ser também por problemas de 
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infertilidade, e ainda pode-se atribuir a redução do tamanho das famílias às separações 

conjugais (RIBEIRO, et al. 1994). 

O núcleo familiar dos entrevistados foi agrupado em vínculos parentais presentes. 

Verifica-se que as famílias são constituídas por mãe, pai e filhos, denominadas por família 

nuclear. De acordo com Carvalho (1994), as famílias nucleares têm sido ampliadas por razão 

de os avós, na maioria dos casos, agregar os netos, filhos de mães solteiras que continuam a 

morar na casa dos pais, ou seja, aumenta o número de integrantes por causa da inclusão de 

conterrâneos.   

O tempo de permanência das famílias assentadas no local, desde a fase de 

acampamento até os dias atuais varia de 5 a 20 anos, apenas três entrevistados informaram 

que trabalham na terra há mais de 40 anos, antes mesmo de assumirem as suas parcelas. 

27,5% dos entrevistados residem há mais de dez anos no Assentamento Três Pontes. A 

maioria deles trabalhava na lavoura em propriedades rurais em Perolândia (GO). Porém 

alguns trabalhavam como pedreiros; domésticas.  

Os resultados apontaram que, dos doze lotes visitados, 90,9% reconhecem a 

importância dos EPI’s, mas não utilizam; todos desconhecem o receituário agronômico. E 

30% terceirizam o combate com agrotóxicos em suas lavouras.  

 O incentivo para o cultivo de soja no assentamento se deu a partir das visitas da 

empresa C
22

. Essa empresa domina todo o plantio de soja dos assentados, desde a formação, 

colheita, armazenagem e compra. Por intermédio da empresa C, os agrônomos visitam os 

lotes e indicam os locais onde os assentados devem comprar os agrotóxicos, sendo que todos 

os doze produtores entrevistados compram da empresa E-12, ja apresentada neste estudo, no 

município de Mineiros (GO). Esse município é o mais próximo (90 km) do Assentamento 

Três Pontes.  

Importante acrescentar que os entrevistados informaram que não utilizam receituário, 

apenas apresentam os nomes dos agrotóxicos e compram sem quaisquer informações 

adicionais.  A necessidade do Receituário Agronômico encontra-se definido no artigo 13º. da 

Lei n° 7.802/89. 

Os entrevistados informaram que “existe uma vida antes e outra depois da soja” (A-

2). Um dos entrevistados afirmou que antes tudo era muito dífícil, tinham dificuldade em 

vender o que produziam e havia menos incentivos do governo. Segundo depoimento de A-5, 

                                                 

22
 Mantem-se a identidade da empresa identificando-a por C. 
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“atualmente com a soja a vida nos lotes mudou para bem melhor”. Observou-se que os 

assentados não têm nenhum problema em falar sobre os agrotóxicos, ficando claro que para 

eles o importante é matar as pragas e os insetos que podem comprometer as plantações. 

Prova disso é que todos os entrevistados afirmaram que utilizam produtos químicos; 

que aplicam produtos veterinários nos animais; que diluem os agrotóxicos e tratam as 

sementes. Onze dos entrevistados afirmaram que eles mesmos aplicam os agrotóxicos, com 

exceção de um morador que paga (terceiriza) para realizar essa tarefa. Para Bavaresco (2001), 

a falta de capital foi um dos principais aspectos que, no passado, levou os atuais assentados à 

condição de Sem Terra.   

Quanto à atividade que os entrevistados consideram ser de risco, a principal 

atividade relatada é a aplicação de agrotóxicos. Segundo Ramos et al. (1999), dependendo das 

condições de trabalho os riscos dos agrotóxicos se tornam ainda mais graves. Verifica-se que 

se o manejo e manuseio dos produtos forem feitas de forma inadequada, os impactos serão 

sentidos tanto na saúde dos humanos, quanto no meio ambiente. Por isso, é necessário que o 

trabalho com os agrotóxicos seja supervisionado por um profissional. Quanto a procedência 

do profissional responsável pela venda do produto no assentamento, a maioria das visitas 

realizadas são por agrônomos ligados à empresa C  ou à Empresa E-12.  

De acordo com os dados coletados nas entrevistas, a maioria das pessoas que 

manipula os agrotóxicos desconhece o receituário agronômico, conforme já afirmado. Muitas 

vezes, os usuários dos agrotóxicos não possuem contato direto com o receituário agronômico, 

pois a filosofia das empresas é levar o agronômo às propriedades rurais, para que ele faça o 

diagnóstico das pragas e o reconhecimento das condições de trabalho. A emissão do 

receituário agronômico é feita raramente no momento em que o agricultor faz a aquisição do 

produto na empresa. Normalmente, o agricultor vai à revenda com o produto indicado pelo 

agronômo sem o receituário. Dez dos entrevistados relatam desconhecer o receituário 

agronômico. 

Conforme Graziano Neto (1985), a partir da década de 1980, o receituário foi 

exigido em todo país. Anterior à década citada, o receituário era vigente apenas no Estado do 

Rio Grande do Sul. É preciso que o agricultor tenha uma orientação correta sobre o uso de 

agrotóxicos (GARCIA, 2000), pois a carência de informações sobre outras técnicas de manejo 

no controle das pragas leva o trabalhador rural a utilizar agrotóxicos muitas vezes 

desnecessariamente. 

Os tipos de produtos utilizados pelos assentados podem ser bem maiores do que os 

informados, vez que no momento das entrevistas as pessoas podem não ter se lembrado de 
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todos os agrotóxicos que utilizam, tendo informado apenas aqueles manipulados recentemente 

ou aqueles que julgam de maior complexidade. 

Dos produtos mais utilizados, oito dos entrevistados informaram que utilizam o 

Roundup, glifosato, WG, Elatos, Brilhante, Brazuca, Nembos, Interprete, Atrasina, Sanssão, 

Fuselat, Priori, Atabom, Curi, Fortengue, Democlecil, 82018 e 200215, e três dos 

entrevistados informaram que utilizam vários produtos, sem citar os nomes. Importante 

lembrar que, a simples avaliação da frequência de uso dos agrotóxicos não é suficiente para 

demonstrar a complexidade da exposição. 

Em relação à armazenagem dos agrotóxicos, 70% armazenam os agrotóxicos em 

local fora de casa, junto com outros produtos químicos; 20% armazenam em local fora de 

casa e trancados em armários específicos para produtos químicos, e 10% armazenam dentro 

de casa, próximo à cozinha. 

O descuido no armazenamento dos agrotóxicos foi testado por Agostinetto et al. 

(1996). De acordo com o autor, os produtos químicos devem ser guardados em locais 

específicos de armazenamento. Não podendo ser guardados dentro de casa, pois a 

proximidade das pessoas da família com os agrotóxicos proporciona maior facilidade de 

contato, seja adulto ou criança, podendo levar a casos de acidentes ou intoxicações. Vários 

casos de intoxicação infantil e tentativas de suicídio já foram apresentados em diversos 

trabalhos, como por exemplo, Souza et al. (1999); Turini et al. (1999); Oliveira et al. (2000), 

entre outros. 

Segundo as entrevistas, as principais formas de aplicação dos produtos quimícos são: 

70%, por meio do pulverizador mecanizado, e 30%, por meio do jato (Gafanhoto). O 

pulverizador costal manual, em razão do menor volume do tanque, há um número maior de 

operações, isso ocorre também um alto nível de exposição dermica (NISHIYAMA, 2003). De 

acordo com a autora, a diferença na exposição dermica é que a pulverização costal envolve 

principalmente a perna, enquanto que a pulverização tratorizada envolve as mãos. 

Para Chain (2001), de acordo com o método empregado e com a natureza do alvo 

tratado revela o grau de exposição das partes do corpo dos trabalhadores. Quando utilizado 

em culturas de porte baixo, o pulverizador costal promove contaminação nas pernas do 

aplicador. 

Goellner (1990) afirma que a Shell realizou um programa de divulgação dos 

problemas da exposição dermica, em função dos métodos de aplicação entre as diferentes 

partes do corpo expostas para o preparo da calda e aplicação dos agrotóxicos. Esse  trabalho 
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mostra que as partes mais atingidas, tanto na pulverização costal quanto tratorizada são: os 

braços, as mãos e os pés.  

Neste estudo evidenciou-se que no caso de lavagem dos equipamentos a água é 

jogada diretamente no chão. Dos assentados entrevistados, 70% disseram que lavam os 

equipamentos na própria lavoura; 10% em lavajato específico e 20% no quintal de casa. 

Quanto às embalagens vazias, os efeitos da incorreta destinação refletem, principalmente, na 

contaminação ambiental.  

Os resultados obtidos permitem ter uma noção sobre o tipo de destino que é dado às 

embalagens vazias por esse grupo de assentados. Dos entrevistados: 90% recolhem as 

embalagens vazias e entregam ao Centro de Triagem e Reciclagem, e 10% revelaram que 

deixa em algum lugar no campo ou queima. 

Informa-se que a realidade apresentada é bem diferente da informada pelos 

assentados. Nas observações, nas visitas para realizar as entrevistas, percebeu-se muitas 

embalagens vazias jogadas nas lavouras, ou próximas às residências. Ainda verificaram-se 

casos de crianças brincando com as embalagens e até mesmo reutilização das embalagens de 

agrotóxicos para outros fins. 

O artigo 15 da Lei 7.802/89 pune criminalmente, com reclusão de dois a quatro anos, 

além de multa aos que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço der 

destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos seus componentes e afins. Porém, 

essas orientações são pouco ou nada obedecidas pelos agricultores e produtores. Dentre todos 

os usuários de agrotóxicos no Assentamento Três Pontes, apenas três pessoas relataram saber 

o que é tempo de carência. Outros não sabem, ou relacionaram o tempo de carência com 

assuntos diversos, não relativos aos agrotóxicos. 

Quanto aos rótulos, 75% dos assentados disseram não ler, ou desconhecer, outros 

25% informaram que às vezes lêem. Esse dado tem a ver com o nível baixo de escolaridade, 

conforme já afirmado, e/ou com a passividade em obedecer ordens de superiores, ou seja, se o 

patrão indica tal produto e a dosagem, os empregados seguem à risca. 

Verificou-se que as respostas de usuários e não usuários de agrotóxicos apresentam o 

mesmo perfil. Verificou-se um alto percentual de uso de botas, ou sapato fechado, chapéu ou 

boné, calças e/ou mangas compridas, e os hábitos de observar a posição do vento para a 

aplicação de produtos, tomar banho após o labor ou aplicação de agrotóxicos, lavar as mãos 

antes de fumar ou comer e trocar as roupas após o trabalho entre os campesinos usuários e 

não usuários de agrotóxicos. 
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Observou-se um baixo percentual de uso de máscaras para produtos químicos, roupas 

impermeáveis, avental, macacão e dos hábitos de tomar leite após o trabalho, beber, comer ou 

fumar durante o trabalho tanto para as pessoas que trabalham, como para aquelas que não 

trabalham com agrotóxicos. A literatura revela que o uso de EPI’s entre os trabalhadores 

rurais é ignóbil, conforme Machado Neto et al. (1993). 

A proteção penal da saúde pública encontra-se expressa no Título VIII, Capítulo III 

do Código Penal, nos artigos 267 a 285, compreedem um conjunto de delitos que objetiva 

prevenir e punir condutas que possam colocar em risco a saúde pública.  

Para muitos trabalhadores rurais, apenas os casos de morte evidenciam a real 

existência dos riscos. Em muitos casos de intoxicação atribui-se a responsabilidade ao   

trabalhador, visto que ele não usa EPI’s; ainda atribui-se às características intrísecas da pessoa 

afetada ou ainda à falta de sorte do indivíduo (GUIVANT, 1994). Observa-se que são 

conclusões sem nenhum afinamento crítico e sem nenhum embasamento teórico. 

 

4.2.4 Risco a saúde relacionado ao agrotóxico no Assentamento Três Pontes 

 

Para o grupo de entrevistados envolvidos neste estudo, buscou-se traçar um perfil de 

doenças e casos de morte relacionados ao uso de agrotóxicos. Verificou-se, junto aos 

assentados pesquisados, o tempo de trabalho de cada um com agrotóxicos, e os dados 

mostram que esse tempo varia de 2 a 40 anos. O Quadro 1 apresenta o tempo que cada um dos 

entrevistados trabalha com agrotóxicos e o tipo de produto que manejam. Basta afirmar que a 

exposição baixas doses de agrotóxicos pode induzir morte celular, citotoxicidade, redução de 

viabilidade de células, entre outros (AUGUSTO et al., 2011, p. 257). 

Quadro 1: Tempo de trabalho com os agrotóxicos e tipos de produtos utilizados 

Produtor Produto Tempo de uso 

A-1 Glifosato/
 
Roundup 6 anos 

A-2 Secante 2 anos 

A-3 Roundup /Democlecil 40 anos 

A-4 Glifosato 4 anos 

A-5 Glifosato/atrasina 5 anos 

A-6 Glifosato 14 anos 

A-7 Glifosato 5 anos 
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Fonte: dados das entrevistas realizadas. 

Observou-se que um dos assentados trabalha com produtos veterinários, porém não 

soube informar o tipo de produto utilizado na lavoura. Ainda se observa que todos os 

entrevistados trabalham com algum tipo de agrotóxico há mais de dois anos. Dois assentados 

não trabalham com agrotóxicos. Na classificação dos agrotóxicos, quanto a sua ação, o 

herbicida Roundup aparece como sendo o grupo de produtos mais utilizados pelos assentados, 

consequentemente com os que eles têm maior contato. 

Dos doze entrevistados que relataram utilizar agrotóxicos, todos afirmaram ter 

sofrido pelo menos um episódio de intoxicação por agrotóxico. Esses dados estão próximos 

aos encontrados por Perez (2001), em que se observou a presença de vários problemas de 

saúde entre os assentados do Assentamento Sumaré I, mas nenhum caso de intoxicação aguda 

por agrotóxico foi constatado durante o estudo realizado pelo pesquisador. 

O Quadro 2 apresenta os principais sinais e sintomas relatados pelos entrevistados do 

Assentamento Três Pontes e pelo veneneiro que trabalham com agrotóxicos; 

Quadro 2: sinais e sintomas relatados pelos entrevistados. 

 

Sinais e sintomas Usuários 

Sempre Raramente 

Dores de cabeça
 

 4 3 

Vertigens tonturas 5 3 

Caimbras 3 4 

Mal estar generalizado 3 4 

Fraqueza ou cansaço 6 - 

Falta de apetite 3 2 

Visão turva 4 - 

Boca seca 1 2 

Tremores - - 

A-8 Animais/nao sabe 10 anos 

A-9 Roundup  5 anos 

A-10 Glifosato/
 
Roundup 2 anos 
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Agitação irritabilidade 2 3 

Formigmento 2 1 

Insônia 1 1 

Convulsão - - 

Cólicas 4 - 

Diarreia 3 1 

Nauseas 2 1 

Vômitos 1 1 

Dores abdominais 3 - 

Falta de ar 1 1 

Tosse 1 3 

Secreção nasal 4 - 

Irritação nasal 4 - 

Pressao no peito 2 1 

Sudorese 3 4 

Irritação ocular 5 1 

Coceira pés/mãos 1 1 

Irritabilidade na pele - - 

Doença irritativa 1 - 

Diminuição do fluxo urinário 4 1 

Urina escura 5 1 

Insuficiencia renal 3 - 

             Fonte: dados das entrevistas realizadas. 

 

Com a apresentação desses resultados, não se pode afirmar que tais sintomas possam 

ser atribuídos à exposição aos agrotóxicos. De acordo com Nishiyama (2003), isso ocorre por- 

que: 
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Primeiro, porque não existem sinais e sintomas patognomonicos à intoxicação pelos 

referidos produtos; segundo, porque cada classe desses agrotóxicos (Inseticidas, 

herbicidas e fungicidas) possui compostos pertencentes a vários grupos químicos 

diferentes, e com ações e mecanismos distintos. (NISHYAMA, 2003, p. 102).  

 

De acordo com a autora, a simples exposição de uma pessoa ao produto não leva a 

um quadro de intoxicação declarada, mas ao longo dos anos isso pode acontecer.  O que se 

pode aduzir é que o contato com inúmeros tipos de produtos químicos, somado ao tempo de 

trabalho desses trabalhadores com esses tipos de produtos pode desencadear “quadros clínicos 

combinados que podem ser confundidos, inclusive, com outras doenças” (NISHIYAMA, 

2003, p. 102). 

Ressalta-se que alguns sintomas como ansiedade, irritabilidade e distúrbios da 

atenção e do sono são conferidos à exposição a alguns agrotóxicos, podendo aparecer mais 

tardiamente (THIENSEN, et al., 1998). Vale informar que um dos entrevistados relatou casos 

de intoxicação por agrotóxico na família. Outro assentado informou que é alérgico ao 

produto, e por isso terceiriza a aplicação. 

Nesse sentido, verifica-se que os assentados entrevistados são passíveis dos impactos 

dos agrotóxicos, principalmente por causa do uso inadequado dos produtos; da falta de 

informação técnica; por negligências quanto ao uso de EPI’s, além do descuido com as 

embalagens dos produtos.  

 

4.3  O QUE REVELAM OS PRODUTORES DE GRÃOS DE JATAÍ (GO) 

 

Foram entrevistados quatro dos maiores produtores de grãos do município de Jataí -

(GO). Os proprietários serão identificados pelo nome de suas propriedades, a saber: FR; FG; 

FP, e FN. A partir de entrevistas com esses produtores verificou-se que há mais de dez anos 

utilizam sementes trangênicas. As sementes são compradas no município de Rio Verde (GO), 

e as marcas mais utilizadas são as sementes Goiás e Adriana. 

De acordo com FN, atualmente as pragas estão resistente e as sementes perderam a 

tecnologia. Por isso “há a necessidade de se fazer o refúgio, (prática muito dificil) não se pode 

misturá-las na área plantada, o refúgio é necessário por uma total questão de controle, vez que 

no mercado não se encontra mais semente convencional” (FN).  

FN afirma que os produtos mais utilizados em sua propriedade são: herbicidas 

(30.000 litros/ano); inseticidas (815 litros/ano) e fungicidas (4.000 litros/ano). Segundo o 
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proprietário, a compra desses produtos é realizada direto das empresas Basf, Byer, Syngenta e 

Agriquem. As empresas entregam direto nas propriedades. Suas propriedades possuem 

depósitos específicos para armazenagem. E afirma que faz o descarte na AJADE.  

Devido à obrigatoriedade legal, fornecem os Equipamentos de Proteção Individual -  

EPIs’ aos seus funcionários. O artigo 16 da Lei nº 7.802/89 imputara ao empregador, 

profissional responsável ou prestador de serviço, que deixar de promover as medidas 

necessárias de proteção a saúde e ao meio ambiente, pena de reclusao de 2 (dois) a 4 (quatro) 

anos além de multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Havendo culpa será punido com pena 

de reclusão de 1 a 3 três anos, além de multa de 50 (cinquenta) a 500 (quinhentos) MVR.  

O artigo 17 sem prejuízos das responsabilidades civil e penal, cabíveis a infração de 

dispositivos desta lei acarretará isolada e ou acumulativamente, embargo de estabelecimento, 

apreensão do produto ou alimentos contaminados a aplicação de advertências, multas de até 

mil vezes maior do que os valores de referência, aplicação em dobro de MVR em caso de 

reincidência entre outras sanções referenciadas nos incisos III a IX da mesma lei. 

Quanto ao conhecimento e utilização do Benzoato, FN afirma que não utiliza esse 

produto, pois ele é altamente tóxico, proíbido em algumas regiões do Brasil, inclusive no 

Sudoeste de Goiás. No ano de 2013/14 o produto foi permitido no Estado da Bahia. Trata-se 

de um produto de alta periculosidade. 

Segundo FN em suas propriedades são utilizados os produtos fungicidas; herbicidas; 

inseticidas e coadjuvantes. A Tabela 8 apresenta esses produtos e os investimentos nas safras 

de 2013/2014 e 2014/2015 e nas safrinhas dos mesmos anos. 

Tabela 8: Investimentos em agrotóxicos  

 

SAFRA 

Produto Safra 2013/2014 Safra 2014/2015 

Coadjuvantes R$ 46.980,00 R$ 69.476,80 

Fungicidas  R$ 367.507,00
 

R$ 526.010,76
 

Herbicidas R$ 364.858,24 R$ 693,282,92 

Inseticidas R$ 418.772,78 R$ 331.829,60 

SAFRINHA 

Produto Safra 2013/2014 Safra 2014/2015 

Coadjuvantes R$ 14.580,00 R$ 19.117,50 

Fungicidas  R$ 180.862,50
 

R$ 249.951,43
 

Herbicidas R$ 186.672,00 R$ 259.070,00 
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Inseticidas R$ 64.352,33 R$ 206.152,04 

Fonte: dados das entrevistas realizadas. 

 

FG possue onze propriedades no município de Jataí, com 9.400 ha de área total e 

uma propriedade em Serranópolis (GO), também compram produtos direto das empresas 

Basf, Bayer e Syngenta. Os principais cultivos das propriedades são: A soja, milho e feijão. 

Também trabalham com as sementes trangênicas. As propriedades fornecem os 

EPI’s aos funcionários. De acordo com FG os produtos químicos mais utilizados em suas 

propriedades são: herbicidas; inseticidas e fungicidas. As propriedades FG  também entregam 

as embalagens vazias na AJADE. O proprietário não soube, ou não quis fornecer os valores 

gastos com esses produtos por safra. 

FP possuem quatro Propriedades, num total de 2.000 ha, sendo três no município de 

Jataí (GO), e uma no Mato Grosso (MT). Possuem 2.000 ha de lavoura de Soja e Milho e 200 

ha de pastagens, criação de gado. De acordo com FP os produtos mais utilizados em suas 

propriedades são: herbicidas (28.000 litros/ano); inseticidas (360 litros/ano), e fungicidas 

(3.600 litros/ano). A Tabela 9 apresenta os produtos utilizados, a espécie desses produtos e a 

quantidade utilizada por safra e safrinha.  

Tabela 9: Produtos utilizados pelos produtores de grãos de Jataí (GO). 

 

 Produto Especie Quantidade safra 

Herbicidas Glifosato 28 mil litros 

Inseticidas Traicer, Premio 360 litros 

Acefato 6.000 kg 

Fungicidas Aproch Prima/Fox/Horus/Priori Extra 3.600 litros 

SAFRA 

Produto Safra 2013/2014 Safra 2014/2015 

Coadjuvantes/ Fungicidas/ Herbicidas/ 

Inseticidas 

R$ 1.260,000,00 R$ R$ 1.260,000,00 

SAFRINHA 

Produto Safra 2013/2014 Safra 2014/2015 

Coadjuvantes/ Fungicidas/ Herbicidas/ 

Inseticidas 

R$ 400.000,00 R$ R$ 400.000,00 

Fonte: dados das entrevistas realizadas. 
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Os dois filhos do proprietário são Engenheiros Agrônomos, graduados pela 

Universidade de Rio Verde (GO), os quais expedem os receituários agronômicos. As marcas 

de agrotóxicos mais utilizados por FP são: Syngenta, Basf, Bayer, Adamar, antiga Milenium. 

FP afirmou que compra os produtos das revendas de Jataí. O descarte das embalagens é 

realizado na AJADE e fornecem os EPI’s para os funcionários das lavouras. FP também 

trabalha com sementes trangênicas, dando preferência às sementes RR para soja, visto que a 

RR é resistente ao glifosato. O proprietário revela que utilizam também a semente 

convencional para o milho, essa produção tem menos pragas que a soja.   

Em relação ao Benzoato, FP não tem conhecimento sobre o produto, já ouviu falar de 

autorização do uso desse produto em casos isolados no Estado da Bahia. Sabe-se que se trata 

de um produto proibido, mas que se encontra em processo de liberação pela empresa Ouro 

Fino que está avaliando o nível de toxidade do produto.  

Ao contrário do que foi informado pela AJADE, que não tem conhecimento do 

descarte das embalagens efetuadas pelas grandes propriedades, todos os proprietários 

entrevistados, asseguraram que entregam as embalagens vazias direto à referida associação.  

No que prescreve a Lei nº 7.802/89, em seu artigo 10º que trata da competência dos 

Estados e Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre 

o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus 

componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e 

o transporte interno.  

Ao contrário ao que a Lei determina a AGRODEFESA manisfestou dificuldade na 

fiscalização e controle dos produtos que entram no município de Jataí (GO), entre elas: a 

ausência de servidores efetivos fiscais e denúncias de práticas ilegais, tanto na importação 

desses produtos, quanto na armazenagem e descarte das embalagens. Por outro lado, não se 

tem notícias de quaisquer fiscalizações, nesse sentido, o Orgão Estadual atua mediante 

denúncias, visita o local e realiza autuações (exceção quanto ao descarte das embalagens 

vazias), adotada pelo município, uma vez que a AGRODEFESA é um orgão Estadual.  

Quanto à Secretaria do Meio Ambiente Municipal, ela atua apenas mediante 

denúncias e a escassez de agentes fiscalizadores nos dois orgãos dificulta e muito o trabalho 

em todos os sentidos. 

No âmbito da competência da União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar 

sobre produção, comércio, uso e armazenamento de agrotóxicos, dispondo sobre aspectos 

especificamente Regionais. Poderão também realizar estudos mais detalhados dos exigidos 

pela Legislação Federal, inclusive vedar o uso do armazenamento de agrotóxicos 
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considerados nocivos no âmbito de seu território. De acordo com a Legislação vigente o 

armazenamento obrigatoriamente deve ser realizado em galpões fora do perimetro urbano, o 

que não ocorre, as empresas entrevistadas na sua maioria armazenam os produtos toxicos no 

proprio local de revenda. 

O outro entrevistado foi o representante da FR. Ele possui duas propriedades no 

município de Jataí (GO), com 3.600 ha. Dos agrotóxicos utilizados pelo grupo, 70% são 

comprados direto das empresas Syngenta e Bayer, e 30% das revendas no muncípio. Assim 

como em todas as propriedades entrevistadas, o produto agrotóxico mais utilizado é o 

Glifosato. Verificou-se, que FR utiliza seis aplicações para herbicidas glifosato, por cultivo. 

Para inceticidas o mais utilizado é o Metomil e para cada embalagem de 7 litros, utiliza 5 

embalagens por ha. Em valores gasta-se 550,000 por ha, e multiplica-se por cultivo, equivale 

a 1.100,000 por ano por ha. 

Assim como informado pelos proprietários anteriores, FR armazena os produtos 

químicos nas fazendas, e devolvem as embalagens vazias para a AJADE. FR afirmou que 

também fornecem os EPI’s aos trabalhadores.  Nas propriedades de FR, os principaís cultivos 

são a soja e o milho, e também trabalham com as sementes trangênicas, mais especificamente 

com a marca Nidera. Quanto ao Benzoato, FR tem conhecimento do produto, no entanto, 

ainda não foi liberado pelos orgãos competentes. 

Para o entrevistado, o benzoato tem caráter de disputa de mercado, a Syngenta 

produz e a Ouro Fino distribuí. Segundo informou FR, não há muitas opções de Defensivos 

Agrícolas no mercado, a exemplo dos Diamitas ou fosforato que ainda restaram no mercado, 

endulsofam e fosforato, outros foram banidos e não houve substituição. Atualmente se usa 

mais produtos do que na época dos fosforados. O agricultor fica no meio de um jogo 

comercial e o impacto ambiental continua. 

Indignado, FR informou que deveria ser introduzido nas escolas públicas uma 

disciplina sobre agrotóxicos. Segundo o proprietário é preciso que haja uma conscientização, 

pois há muita propagação condenando o uso desses produtos, mas não há orientações corretas 

sobre o que é, e sobre sua finalidade. Na educação não há orientações sobre a legislação de 

agrotóxicos e de como utilizá-lo. Conforme ele analisa, isso não é divulgado, a opinião 

pública deveria dar mais valor a essas informações, Em razão disso o agricultor é crucificado.  

No Ensino Fundamental e Médio não há disciplinas que orientam e informam sobre 

os Defensivos Agrícolas, a opinião pública só apresenta informações direcionadas muitas 

vezes condenando o uso sem as orientações e informações adequadas. 

 



91 

 

4.4  ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

4.4.1 Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Jataí (GO) 

 

Apresentam-se neste tópico as informações colhidas em documentos (relatórios) da 

Secretaria Municipal de Saúde de Jataí (GO), referentes à intoxicação exógena, relacionada ao 

uso de agrotóxico, no período de 2007 a 2014.   

No relatório analisado observa-se a frequência por ano de notificações de intoxicação 

exogéna. De acordo com a Tabela 10 houve 190 casos de cura sem sequela; dois casos de cura 

com sequela; oito óbitos por intoxicação exógena, e um óbito por outra causa.  

 

Tabela 10: Investigação de intoxicação exógena. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Jataí (GO) (SMS). 

 

Verifica-se que os casos de intoxicação exógena são controlados, uma vez que a 

recuperação do acometido pode ser lenta, mas o número de cura sem sequela é bem maior. A 

Tabela 11 apresenta dois quadros, referentes à intoxicação exógena, no período de 2007 a 

2014. O primeiro quadro apresenta a frequência por ano da notificação, indicando local e 

exposição. E o segundo quadro apresenta os percentuais dessas informações. 
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Tabela 9: Frequência por ano de notificação segundo local de exposição. 

 

 

          Fonte: SMS/2015. 

 

Verificou-se que os principais locais em que ocorre a intoxicação foram as 

residencias, com 41%, e nos locais de trabalho, com 52%. Os outros locais apresentam índices 

irrelevantes. Esses dados relacionados às lavouras e às residencias dos produtores, em que 

guadam os produtos sem maiores cuidados. A Tabela 12 apresenta a frequência por ano da 

notificação segundo situação mercado de trabalho; apresentando os dados em percentuais. 
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Tabela 12: Frequência por ano da notificação segundo situação mercado de trabalho. 

 

     Fonte: SMS/2015 

 

Analisa-se que mesmo os mercados de trabalho em que os funcionários são 

registrados apresentam maiores índices de notificações 28%, seguido dos não registrados 

18%. 

Na Tabela 13 apresentam-se os dados de investigação de intoxicação exógena 

levando em consideração a frequência por ano da notificação segundo zona residência. 
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Tabela 13: Frequência por ano da notificação segundo zona residência. 

 

        Fonte: SMS/2016. 

De acordo com os relatórios, os dados apontam para 169, ou 84%, de casos de 

intoxicação por agrotóxico na zona urbana e 32: ou 16%, de casos na zona rural. Porém, 

justifica-se o percentual de intoxicação exógena por zona residência no municipio de Jataí 

(GO), com maior incidência na Zona Urbana, em razão de que a maioria dos casos migra do 

campo para a cidade e fornecem endereços de familiares e amigos no período do tratamento. 

Ressalta-se que os dados apresentados pelos relatórios fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Jataí-GO (Tabela 14) coincidem com a faixa etária apresentada neste 

estudo sobre a faixa etária dos trabalhadores rurais pesquisados. Atualmente os adolescentes e 

jovens não mais ficam no campo ajudando os pais. Esses adolescentes e jovens estão em 

período escolar, ficando a faixa dos 35 anos em diante voltadas para os trabalhos rurais. A 

Tabela revela o agente tóxico causador da intoxicação exógena. O primeiro quadro indica os 

números e o segundo os percentuais de cada caso. 
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Tabela 14: Frequência por ano da notificação, segundo o agente tóxico  

 

Fonte: SINAN 

 

Dos casos apresentados foram a maioria na agricultura, 201 casos registrados de 

intoxicação. O que revela a forte incidência de doenças por uso de agrotóxicos. No muncípio 

de Jataí, nos últimos anos, as causas/morte por câncer são elevadíssimas, e isso tem a ver 

tanto pelo contato com agrotóxicos, quanto pelo consumo de alimentos que foram produzidos 

à base desses produtos químicos. A Tabela 15 apresenta os dados da investigação de 

intoxicação exógena/ frequência por ano da Notificação segundo Agente Tóxico e a 

percentagem. 
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Tabela 15: Investigação de intoxicação Exógena – 2007 a 2014. 

Fonte: SMS/2015.

 

 

Apresentam-se, no próximo tópico, os dados observados na Secretaria de Saúde de 

Perolândia-GO, sobre o número de intoxicação por agrotóxicos e os tipos de produtos, aos 

quais as vítimas foram expostas. 

 

4.4.2 Dados da Secretaria Munincipal de Saúde de Perolândia (GO). 

 

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Perolândia (GO) informou que de 

2010 a 2015 ocorreram cinco casos de intoxicação por agrotóxico, indicando o produto 

causador da intoxicação. O  quadro 3 demonstra esses dados 

Quadro 3: Números de intoxicação por agrotóxicos em Perolândia (GO). 

Ano Quantidade de casos Exposição 

2010 01 Agrotóxico Lavoura 

2011 01 Organo fosforado 

2012 0 - 

2013 01 Ciprimetrina 

2014 02 Ermoxone/ Antrasina. 

2015 0 Nao há registros 

Fonte: dados das entrevistas realizadas. 
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Em razão de Reestruturação da Secretaria de Saúde desse município, de acordo com 

funcionários da Secretaria, há informações de falhas nos registros por problemas de cadastro 

nos anos mencionados. Segundo a Secretária da Saúde de Perolândia (GO), muitas 

informações se perderam ao longo do tempo, em razão da ausência de tecnologia 

(informática), que atualmente facilita bastante na mensuração dessas informações, é possivel 

que os dados sejam superiores aos cadastrados. 

 

4.4.2 Dados do Núcleo Regional do Câncer e Associação Favos no munincípio de Jataí (GO) 

 

Segundo a assitente social do Núcleo Regional do Câncer, desde a inauguração em 

1994 até 2015, nesses 21 anos de fundação, foram registrados 2.591 casos de câncer no 

município de Jataí. Dentre os casos registrados, não são todos considerados do município, vez 

que há muitos pacientes de outros lugares que procuram atendimento no núcleo em razão de 

terem familiares e amigos residentes na cidade. 

Por outro lado, os casos são bem maiores que os registrados, pois há muitos 

pacientes que procuram atendimento particular, diretamente em hospitais especializados, 

esses casos não são registrados no município. 

A assistente social da Associação Favos, fundada no ano de 2012, completando três 

anos de assistência aos portadores de câncer, informou que nessse período foram registrados 

504 casos da doença. Essa Assossiação confirmou também que o índice é bem maior se 

considerarmos os pacientes que procuram atendimento especializado particular. O quadro 4 

demonstram os dados de ambas as entidades pesquisadas. 

 

Quadro 4 - Índices registrados de localização de cânceres  

LOCALIZAÇÃO NÚCLEO DO CÂNCER FAVOS 

Mama 274 37 

Próstata 260 36 

Pele 225 09 

Útero 191 13 

Pulmão 127 04 

    Fonte: Miranda, C. (2016) 
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Para além dos registros com maior íncidência por localização, informados, somam-se 

ainda 1.019 casos (Núcleo do Câncer) diagnósticados em locais variados por indíviduo, e 69 

na Associação Favos.  

Os óbitos registrados foram 822 (Núcleo do Câncer) e 70 óbitos registrados  

(Associação Favos). Até o presente, inexistem estudos comprovando que o índice de registros 

de câncer e óbitos em decorrência da doença, pelas instituições pesquisadas, são provenientes 

da utilização de agrotóxicos no município. Porém, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, no Brasil, hoje, estima-se que morrem 5.000 trabalhadores/ano, vítimas 

de agrotóxicos. Grande parte dessas mortes poderia ser evitadas se houvesse o uso efetivo de 

equipamentos de proteção individual - E.P.I. (luvas, máscara, óculos de proteção, avental, 

outras vestimentas de proteção, botas e chapéu) por parte dos agricultores que manuseiam o 

produto (IBGE, 2014). 

O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas - SINITOX registra que, 

em 2001, ocorreram 433 mortes por intoxicação com agrotóxicos e raticidas. Os mais comuns 

são os organofosforados ou inseticidas e os carbamatos. Em razão de o seu alto poder letal, 

são usados até por pessoas que desejam cometer suicídio. (SINITOX, 2001). De acordo com o 

Instituto Nacional do Câncer – INCA – vários tipos de câncer estão ligados à exposição aos 

agrotóxicos, e cada brasileiro, para o ano de 2015/16, consumiu, em média/ano, 7,5 litros de 

agrotoxicos/ano. 

No município de Jataí, segundo os estudos e dados apresentados pela Secretaria 

Municipal de Sáude, o ano de 2009 foi o de maior incidência de óbitos por intoxicação 

exógena, foram também detectadas poucas incidências nos anos de 2010, 2012 e 2014, 

totalizando 4% do total apresentado. 

O estudo comprova que o uso de agrotóxicos e a aproximação desses produtos por 

muitos anos pode, sim, ocasionar danos à saúde pública. Os dados apurados tanto das 

entrevistas, quantos dos documentos oficiais são comprometedores. É preciso que haja 

políticas públicas de educação para os trabalhadores que lidam com esses produtos. É preciso 

que desde cedo, na escola, as crianças já saibam os riscos do uso de agrotóxico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados obtidos neste estudo refletem o olhar da população entrevistada, estando 

sujeitos a memória dos informantes, bem como fatores culturais que interferem no modo de 

percepção da sua condição de trabalho e vida, podendo trazer algumas limitações em termos 

de fidedignidade nos resultados obtidos.  

A pesquisa revela que existe o uso indiscriminado de agrotóxicos no município de 

Jataí (GO). A produtividade é garantida, e os produtores de grãos estão cada vez mais ricos, 

porém a saúde dos trabalhadores e de suas famílias, assim como da população em geral está 

comprometida. No Assentamento Três Pontes Perolândia (GO), os assentados, pessoas 

humildes, manuseiam os produtos químicos, numa falsa ideia de enriquecimento rápido. 

Observou-se que a escassez de capital próprio e disponibilidade de crédito a esses 

trabalhadores assentados, não interfere na utilização das novas tecnologias, inclusive dos 

agrotóxicos.  

Ainda revelou-se neste estudo que as embalagens dos produtos químicos são 

devolvidas aos órgãos competentes, porém não se sabem o quanto de embalagens é, na 

verdade, as consumidas. De acordo com os dois órgãos fiscalizadores de Jataí (GO), não há 

um controle rígido, pois se pode haver consumo de produtos em sacos plásticos e/ou agranel 

comprados ilicitamente. Constata-se que tanto os números apresentados de comercialização e 

utilização dos agrotóxicos por parte das empresas de revenda e por parte dos grandes 

produtores, nao foram apresentadas com fidelidade, pois a realidade dos agrotóxicos no 

município é bem maior do que o revelado. 

No Assentamento Três Pontes, em relação às embalagens vazias dos produtos 

químicos, a situação é mais drástica, pois se verificou embalagens jogadas no meio da 

lavoura; crianças brincando com embalagens vazias dos produtos, entre outras barbaridades. 

Quanto ao armazenamento dos produtos, tanto nas empresas, quanto nas propriedades dos 

agricultores, o procedimento é incorreto, uma vez que se guardam dentro das residencias e das 

lojas. 

Outro problema levantado, diz respeito ao desconhecimento do receituário 

agronômico e de sua importância e obrigatoriedade legal são preocupantes entre esse grupo de 

trabalhadores nas áreas de assentamento, merecendo estudos e programas que possibilitem o 

seu emprego correto.  

Percebeu-se que o uso de EPI’s é lembrado pelos produtores, pelos trabalhadores 

rurais, pelas empresas revendedoras, porém a realidade apresentada no Assentamento é de 
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total desrespeito a essa norma. Muitos problemas poderiam ser evitados, como a intoxicação 

por agrotóxicos, por exemplo, se os trabalhadores usassem máscaras. Outros problemas como 

o contato com o produto poderia ser evitado se os trabalhadores usassem as luvas, e assim por 

diante. É preciso de politicas públicas de educação para o uso de agrotóxicos. Verificou-se 

que todos os trabalhadores entrevistados expostos aos agrotóxicos, já sofreram mais de uma 

intoxicação por esses produtos.  

Em relação aos rótulos das embalagens, verificou-se que, na maioria das vezes, as 

instruções são negligênciadas ou pela prática dos trabalhadores, que ignoram a leitura dos 

rótulos, ou por pura falta de capacidade de se fazer essa leitura que apresentam termos 

incompreensíveis aos trabalhadores. Uma descrição mais simples talvez pudesse ajudar no 

letramento desses usuários de produtos químicos. 

Todos esses fatores levam aos casos de doenças e óbitos pelo uso de agrotóxicos. 

Observou-se a dificuldade de constatação das doenças causadas por esses produtos, pois as 

Secretarias de Saúde Pública do município de Jataí e Perolândia (GO) não dispõem 

exatamente das ocorrências reais. A pesquisa leva a compreender que o grande número de 

doenças e mortes poderia ser amenizado se o uso dos mesmos fosse controlado. Por que não 

existe uma política que imprime a quantidade limite para o uso de agrotóxicos? Se existe, por 

que ela não é cumprida? E os órgãos fiscalizadores, o que revelam? 

O Brasil dispõe das melhores e mais completas legislações no âmbito ambiental e na 

regulação dos produtos químicos, no entanto o Estado de Goiás e o Município de Jataí deixam 

e muito a desejar em legislação que venha a controlar e fiscalizar o uso desses produtos 

percebeu-se uma escassez de agentes fiscalizadores o que poderia minimizar tanto na entrada 

de produtos ilegais quanto no impacto ambiental e no uso indiscriminado de agrótixicos nos 

municípios pesquisados. 

Percebeu-se indiferença da população dos municípios diretamente envolvidos, os 

quais indiretamente são os mais atingidos, realidade esta, preocupante por se tratar também de 

questões de saúde pública e tutela a vida.  

Trata-se de um estudo de caráter exploratório, relevante, inspirador a novos estudos, 

que contribuiu para o crescimento do pesquisador e poderá ser fonte de pesquisa para novos 

trabalhos nesta área, pois a necessidade de dados esclarecedores e denunciadores dos 

impactos do uso de agrotóxicos são eminentes.  
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Atas de aprovação no Conselho de Ética e Pesquisa. 
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