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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata da análise do meio ambiente de trabalho digno na perspectiva 

de se tratar de um direito fundamental, já que o direito a um meio ambiente 

equilibrado se constitui como direito fundamental, tutelado no nosso ordenamento 

jurídico, presente no artigo 225 da Constituição Federal, sendo essencial para a 

sadia qualidade de vida, assim a busca por um meio ambiente de trabalho digno visa 

preservar a saúde do trabalhador. O trabalho também realiza uma abordagem dos 

trabalhadores que são submetidos a laborar com agrotóxicos e fertilizantes químicos 

prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. O estudo busca mostrar o 

conceito de meio ambiente de trabalho e sua influência na saúde do trabalhador. 

Realizando uma exposição com os trabalhadores do agronegócio nos perímetros de 

irrigação no Ceará, sobre os riscos da exposição aos agrotóxicos, sendo eles o 

grupo de maior vulnerabilidade, os mais prejudicados.    

   

Palavras-Chave: Direito do Trabalho. Meio Ambiente. Saúde. Agrotóxicos. Chapada 

do Apodi. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche porte sur l'analyse de l'environnement de travail décent dans la 
perspective de savoir si c'est un droit aussi fondamental que le droit à un 
environnement équilibré constitue un droit fondamental garanti de notre système 
juridique , présente dans l'article 225 de la Constitution fédérale , étant essentiel à 
une bonne qualité de vie , de sorte que la recherche d'un environnement de travail 
décent pour préserver la santé du travailleur . Le document procède également à 
une approche travailleurs qui sont soumis au travail avec des pesticides et des 
engrais chimiques nocifs pour la santé humaine et l'environnement . L'étude vise à 
montrer le concept de l'environnement de travail et son influence sur la santé des 
travailleurs . Organiser une exposition sur les employés de l'industrie agroalimentaire 
dans le Plateau Apodi , les risques de l'exposition aux pesticides , ils sont le groupe 
le plus vulnérable , le plus touché . Enfin, il est un compte de l'affaire Valdecir 
travailleur décédé de complications hépatiques , et au moyen d'une première année 
de la peine, le tribunal du travail de Lemon Tree Nord , où a reconnu le lien de 
causalité sa mort et la pratique professionnelle . 

 

Mots-clés: DROIT DU TRAVAIL. ENVIRONNEMENT. SANTÉ. PESTICIDES. Le 

Plateau Apodi. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propõe a realizar uma abordagem sobre o direito a 

um meio ambiente de trabalho adequado, em uma perspectiva de direito 

fundamental, da dignidade da pessoa humana, sendo um trabalho essencialmente 

bibliográfico.  

Compreendendo o meio ambiente de trabalho como parte integrante do 

meio ambiente geral e sendo o direito que busca tutelar esse meio ambiente 

consagrado como direito fundamental de terceira dimensão, temos, pois que 

consequentemente o direito a um meio ambiente digno trata-se de um direito 

fundamental, sendo qualificado como direito difuso e transindividual.  

O direito a um meio ambiente de trabalho digno aos trabalhadores é um 

dos fundamentos da República, contido no artigo primeiro da Constituição Federal 

de 1988, a consagração desse princípio é o dever do Estado de proteger e promover 

uma existência digna a toda pessoa humana. 

Assim o presente trabalho, primeiramente, busca estabelecer um conceito 

sobre o meio ambiente de trabalho, tentando entender suas dinâmicas e influências 

para a saúde do trabalhador. Compreendendo o meio ambiente de trabalho não 

apenas como o espaço físico, mas como um conjunto que consiste tanto nesse 

espaço físico como as técnicas de produção. 

As influências que o meio ambiente de trabalho pode causar sobre o 

trabalhador, em especial a sua saúde, é notória, repercutindo em seu convívio 

familiar e social, deixando sequelas irreparáveis e, muitas vezes, induzindo ou 

provocando sua morte. 

Em seguida, situar o meio ambiente de trabalho adequado como um 

direito fundamental, necessário para uma efetiva qualidade de vida, tentando 

estabelecer o conceito e características dos direitos fundamentais, ao demonstrar 

sua evolução histórica e citando os fatos importantes que marcaram cada dimensão 

dos direitos fundamentais.  

Por fim, analisar as condições de trabalho em que são submetidos os 

trabalhadores rurais que laboram nas empresas de fruticultura na região da 

Chapada do Apodi, dentro do perímetro onde foi implantado um projeto de irrigação 

pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS através de uma 
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pesquisa bibliográfica realizada por meio de uma coleta de dados fornecidos por 

pesquisas do grupo TRAMAS.  

Fazer uma contextualização sobre os perímetros irrigados, para 

posteriormente abordar a utilização excessiva de agrotóxicos e os malefícios para a 

saúde do trabalhador e para o meio ambiente (tanto o meio ambiente geral, com o 

de trabalho). 
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 1 O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO  

 

Na tentativa de compreensão do Meio Ambiente de Trabalho (MAT), que 

possui forte influência sobre a saúde do trabalhador, e que consequentemente 

tem grande significado na sociedade, correspondedo a uma garantia fundamental 

dos empregados, envolvendo o trabalhador e o empregador, como também o 

Estado, já que é seu dever promover uma efetiva qualidade de vida, superando a 

dicotomia do direito público-privado. 

Sendo o local de trabalho, de modo geral, o local onde o trabalhador passa 

a maior parte do seu dia, considerando uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas 

diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com um intervalo interjornada, 

para refeições e descanso, de no mínimo 1 hora, e no máximo 2 horas, restando, 

em média, apenas 14 horas do seu dia. É notória a importância desse interregno 

temporal para a saúde do trabalhador.  

 

1.1 O conceito de trabalho e meio ambiente de trabalho 

 

Segundo Alice Monteiro de Barros, “do ponto de vista etimológico, meio 

ambiente significa aquilo que rodeia [...]. Já para os gramáticos, a expressão 

traduz um pleonasmo, possuindo a mesma significação”. 1 

Para Cesar Rocha: “o meio ambiente do trabalho constitui-se esfera 

circundante do trabalho, espaço transformado pela ação antrópica [...] uma 

lavoura, por mais que seja realizada em permanente contato com a terra, 

caracteriza-se como um meio ambiente do trabalho pela atuação humana”.2 

Compreendendo o meio ambiente como tudo aquilo que rodeia, todo o 

espaço na terra, o meio ambiente de trabalho está contido nele como parte 

integrante, que se diferencia dos outros espaços por uma atuação humana, 

porém não é qualquer atuação do homem que constitui o espaço como ambiente 

de trabalho, é um meio onde o homem exerce sua atividade laboral, seu trabalho.  

                                                 
1
 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Ltr, 2011, p. 

2
 ROCHA, Júlio César de Sá da. Direito Ambiental do Trabalho. São Paulo. Ltr, 2011, p. 131. 
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Para efeito da pesquisa ora realizada, ainda que não exista consenso 

sobre o conceito, considera-se trabalho: segurado o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE - seria a “ocupação econômica remunerada em 

dinheiro, produtos ou mercadoria” 3 [para o IBGE o conceito de trabalho tende a 

ser o mais abrangente, incluindo até o trabalho não remunerado]. 

O trabalho não é apenas a prestação de um serviço, ou mesmo, 

simplesmente a transformação da natureza pelo homem. É além disso, é um 

meio de valorização do ser humano, proporcionando a socialização do homem, 

além de fornecer as condições mínimas de subsistência material, necessárias 

dentro da sociedade. 

É notória a importância do trabalho para o homem, pois traz satisfação 

pessoal e lhe possibilita conquistas, promovendo no trabalhador um sentimento 

de contributo perante a coletividade. 

Para Rafael Marques: 

[...] o trabalho a que se refere a Carta de 1988 não é apenas aquele 
fruto da relação de emprego, senão toda forma de trabalho, que gere 
riqueza não só para quem o presta, mas para a sociedade em geral.  
O trabalho [...] é algo que valoriza o ser humano e lhe traz 
dignidade, além, é claro, do sustento. É por isso que deve ser visto, 
antes de tudo, como um elemento ligado de forma umbilical à 
dignidade da pessoa humana4. (grifo nosso) 

 

Retornando para a entendimento do meio ambiente de trabalho, a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, em seu arigo 3º define o meio ambiente como sendo: 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas.5 

    

                                                 
3
 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores Sociais Mínimos. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.sht
m>. Acesso em: 2 de nov. 2013 
4
 MARQUES, Rafael Silva. Valor Social do Trabalho na Ordem Econômica, na Constituição 

Brasileira de 1988. São Paulo: LTR, 2007, p 111. 
5
 BRASIL. Planalto. Decreto-Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Política Nacional do Meio 

Ambiente.. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm.> Acesso em 15 de 
out. 2013. 
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Para Evanna Soares:  

Desse meio ambiente desprendem-se o meio ambiente natural e os 
setores de atuação do homem, tais como o meio ambiente urbano ou 
artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. 6 

 

O meio ambiente do trabalho tem como fundamental característica a 

necessidade da atuação humana para desenvolver o trabalho. 

No artigo 5º, alinha “c” da Convenção Internacional nº 155 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário, em vigor no Brasil 

desde 18 de maio de 1993, pelo Decreto nº 1.254/1994. Conhecida como a 

Convenção da Segurança e Saúde dos Trabalhadores, define o local de trabalho 

como sendo: “a expressão ‘local de trabalho’ abrange todos os lugares onde os 

trabalhadores devem permanecer ou onde têm que comparecer, e que estejam 

sob o controle, direto ou indireto, do empregador”.7 

Guilherme Purnivin registra que o “meio ambiente do trabalho é o local 

onde o trabalhador desenvolve a sua atividade profissional. Esse aspecto do 

meio ambiente [...] acompanha o deslocamento do trabalhador nos períodos em 

que se encontra no exercício da atividade laboral.”8 

A opção dos autores que tratam sobre o tema, de se utilizar da 

denominação de meio ambiente de trabalho tem por finalidade demonstrar a 

ligação do tema com a saúde numa perspectiva de Direito Público, afastando do 

direito privado, como é classificado o Direito do Trabalho, assim Guilherme 

Purnivin:  

Ao optar pela conjugação de uma expressão consagrada pelo Direito 
Ambiental (meio ambiente) a uma expressão conhecida no Direito do 
Trabalho (ambiente do trabalho), intencionalmente aproximo os dois 
ramos do Direito, evitando com isto tratar sob uma perspectiva 
privativa de temas ligados à Saúde.9 

 

                                                 
6
 SOARES, Evanna. Ação ambiental trabalhista: uma proposta de defesa judicial do direito 

humano ao meio ambiente do trabalho no Brasil. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2004, p 17. 
 
7
 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Convenção nº 155. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/legislacao/convencao-n-155.htm.> Acessado em 02/10/2013 
8
 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Direito Ambiental e a saúde dos trabalhadores. 2ª ed. 

São Paulo: Ltr, 2007, p 42. 
9
 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Direito Ambiental e a saúde dos trabalhadores. 2ª ed. 

São Paulo: Ltr, 2007, p 40. 
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Já que “no meio ambiente do trabalho, o bem jurídico tutelado é a saúde e a 

segurança do trabalhador, o qual deve ser salvaguardado das formas de poluição do 

meio ambiente laboral a fim de que desfrute de qualidade de vida saudável, vida 

com dignidade”. 10 

Assim como afirma Joelson de Campos Maciel, “busca-se retirar [...] o meio 

ambiente de trabalho da visão privativista que sempre lhe foi destinada”. 11 

 

1.2.  A influência do meio ambiente de trabalho sobre a saúde do trabalhador 

 

A busca pela proteção do meio ambiente de trabalho tem como objetivo 

promover a saúde e o bem-estar do trabalhador, e consequentemente, sua 

dignidade, visando uma qualidade de vida que está intimamente ligada à saúde do 

trabalhador.  

Para José Afonso da Silva:  

A proteção ambiental, abrangendo a preservação da natureza em 
todos os seus elementos essenciais à vida humana (...) visa tutelar 
a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, 
como forma de direito fundamental da pessoa humana. Sendo que o 
direito à vida, não é a simples existência, a mera sobrevivência, 
mas sim a vida de forma plena, com qualidade. 12 
 
 

Afirma Sebastião Geraldo de Oliveira que “o meio ambiente de trabalho 

está inserido no meio ambiente geral (art. 200, VIII, da Costituição da República), de 

modo que é impossível alcaçar qualidade de vida, sem ter qualidade de trabalho.”13 

Sendo fundamental para a qualidade de trabalho, um meio ambiente digno, que não 

seja ofensivo para o trabalhador. 

Na referida Convenção nº 155 da OIT, ainda em seu artigo 5º, temos a 

definição de saúde:  

                                                 
10

 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho.São Paulo: Ltr, 2011, p 850. 
11

MACIEL, Joelson de Campos. O direito à saúde e a um meio ambiente favorável ao trabalho e 
aos trabalhadores. São Paulo: Ltr, 2013, p 143. 
12

 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 9ª ed. São Paulo, SP: PC Editora Ltda, 
2011. 
 
13

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de.  Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 6ª ed. São Paulo: 
Ltr, 2011, p 79. 
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e) o termo ‘saúde’, com relação ao trabalho, abrange não só a 
ausência de afecções ou de doenças, mas também os elementos 
físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente 
relacionados com a segurança e a higiene no trabalho. 14 

A saúde do trabalhador está além do que simplesmente a ausência de 

doença ou ocorrência de acidentes laborais, é necessário uma visão muito mais 

abrangente sobre a questão da saúde do trabalhador.  

Segundo Joelson Maciel: “a saúde, em sua definição básica, constitui-

se como um estado de necessidade vital em relação ao projeto ético de proteger a 

vida [...], compõe-se como ação do Estado em controlá-la”.15
 

Para Vasco Pereira da Silva: 

nos propõe que os direitos humanos, dentre eles o direito à saúde, e 
a defesa do meio ambiente são intimamente ligados, mostrando a 
necessidade da proteção do meio ambiente do trabalho, em função 
da saúde do trabalhador.16 

Contrariamente à necessidade de ser assegurado um meio ambiente 

de trabalho adequado, que demostre a valorização social do trabalho, 

proporcionando a dignidade ao trabalhador, a sociedade de consumo exige o 

aumento da competitividade e da produtividade, objetivando a expansão das vendas 

de bens e serviços, visando o aumento das vendas e, consequentemente, maiores 

lucros. Gerando transformações e consequências para o mundo do trabalho.  

Assim foram criadas novas técnicas eficazes para aumentar a produção 

de mercadorias, porém, muitas vezes, prejudiciais à saúde do trabalhador, pois são 

elaboradas apenas pensando em intensificar a produção, e não na saúde e bem-

estar do trabalhador, já que “não teve por finalidade reduzir os esforços físicos de 

quem quer que fosse, mas sim de potencializar a produção”. 17 

Sidnei Machado diz: 

                                                 
14

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Convenção nº 155. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/legislacao/convencao-n-155.htm.> Acessado em 02/10/2013 
 
15

 MACIEL, Joelson de Campos. O direito à saúde e a um meio ambiente favorável ao trabalho e 
aos trabalhadores. São Paulo: Ltr, 2013, p 63.  
16

 MACIEL, Joelson de Campos. O direito à saúde e a um meio ambiente favorável ao trabalho e 
aos trabalhadores. São Paulo: Ltr, 2013, p 70.  
 
17

 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Dreito ambiental e a saúde dos trabalhadores . São 
Paulo: Ltr, 2007, p 29 
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A mecanização [...] impostas pela organização do trabalho, 
delimitando ritmos [...] e tempo, vão revelar uma falta de adaptação 
do homem às modernas condições de trabalho e produção. Esse 
ambiente de produção tornou-se um fator de risco à saúde física 
e mental dos trabalhadores. As novas formas de organização do 
trabalho e a introdução de novas tecnologias tendem a intensificar 
ainda mais os fatores de risco no trabalho em todo o mundo. Nesse 
processo, o recente fenômeno da globalização tem implicado a 
transferência desses fatores de risco para países periféricos, através 
da transferência de unidade produtiva de um pais para outro.18 (grifo 
nosso) 

 

Para Guilherme Puvin as doenças e acidentes relacionados com o 

exercício da profissão advêm de “uma tecnologia de produção ou de serviços em 

desacordo com o equilibrio do meio ambiente”. 19   

Observa Sidnei Machado que “ao longo da história, a ausência de 

condições adequadas de trabalho tem sido a causa de morte, doenças, 

incapacidades e sofrimento daqueles que dele vivem. Pesquisas, avanços técnicos e 

científicos, no entanto, não têm contribuído diretamente para a prevenção e 

promoção à saúde no trabalho”. 20 

 Dessa forma afirma Elida Séguin: “No território nacional, interesses 

público-privado e a desinformação se unem para retardar o avanço da consciência 

ambientalista, em especial no meio ambiente laborativo” .21 

       

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 MACHADO, Sidnei. O direito à proteção ao meio ambiente de trabalho no Brasil: os desafios 
para a construção de uma racionalidade normativa. São Paulo: Ltr, 2001, p 46.  
19

 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Dreito ambiental e a saúde dos trabalhadores . São 
Paulo: Ltr, 2007, p 28. 
20

 MACHADO, Sidnei. O direito à proteção ao meio ambiente de trabalho no Brasil: os desafios 
para a construção de uma racionalidade normativa. São Paulo: Ltr, 2001, p 46.  
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 SÉGUIN, Elida. Meio Ambiente do trabalho e a saúde do trabalhador. In: SÉGUIN, Elida. 
FIGUEIREDO, Guilerme (Org.). Meio Ambiente do Trabalho. Rio de Janeiro: GZ Ed, 2010, p 2.  
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2 O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL. 

 

Compreendendo o meio ambiente de trabalho (MAT) como parte integrande 

do meio ambiente geral, temos que a tutela contitucional concedida a esse meio 

ambiente também diz respeito ao MAT. 

 

2.1  Positivação dos direitos fundamentais 

  

São considerados como “direitos fundamentais, sob uma perspectiva 

clássica, [...] instrumentos de proteção do indivíduo frente à atuação do Estado. 

Sistematizados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988”.22 

Portanto é através da entrada no ordenamento jurídico, na Constituição Federal, que 

os direitos humanos são considerados como direitos fundamentais, são direitos 

elementares/fundamentais para constituir da República. 

Os direitos fundamentais são frutos de várias transformações ao longo da 

história, acompanhado a evolução da sociedade, sempre marcados fatos históricos.  

Norberto Bobbio afirma que:  

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são 
direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra 
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 
e nem de uma vez por todas.23 
 

Dessa forma os direitos fundamentais são conquistas graduais, nascidos 

dentro de certos contextos de opressão em que o homem exerce poder sobre o seu 

semelhante ou sobre seu meio. Rompendo com a “dominação”, os direitos 

fundamenais estão sempre se reorganizando, na medida em que certas situações 

sociais tornam-se insustentáveis.   

A doutrina estabelece três dimensões de direitos fundamentais. Os 

direitos fundamentais de primeira dimensão são caracterizados pelo princípio de 

liberdade individual, onde o Estado passa a ter uma atuação omissiva, ou seja, 

                                                 
22

 PFAFFENSELLER, Michelli. Teoria dos Direitos Fundamentais. Rev. Jur., Brasília, v. 9, n. 85, 
jun./jul, 2007. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_85/artigos/MichelliPfaffenseller_rev85.htm>. 
Acessado em 23 nov. 2013. 
23

 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Nova ed-Elsevier: Rio de Janeiro 2004, p 9. Disponível em: 
< http://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/05/norberto-bobbio-a-era-dos-direitos.pdf >. 
Acesso em nov  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_85/artigos/MichelliPfaffenseller_rev85.htm
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respeitando os direitos de cada cidadão, de modo que não realiza interferências. 

São considerados como direitos fundamentais de primeira dimensão “os direitos à 

vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, à igualdade perante a lei, às 

liberdades de expressão coletiva, da participação política”24. 

Os direitos fundamentais que fazem parte da seguda dimensão, são 

caracterizados pela atuação comissiva do Estado, ou seja, é dever do Estado 

assegurar e promover alguns direitos, buscando propiciar ao cidadão um bem estar 

social, como direito à educação, saúde, ao lazer, ao trabalho, entre outros. 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão são os caracterizados 

como direitos de solidariedade ou de fraternidade. Concebidos dentro de uma 

sociedade que interege intensamente com a natureza, por meio da industrialização, 

tida como “desenvolvimento”. 

 Nasce a preocupação com o futuro da humanindade no planeta, 

mostrando a necessidade de preservação do meio ambiente geral, sendo que essa 

preocupação com a naureza tem por finalidade o ser humano e não a natureza em 

si.  

Apartir da terceira dimensão, têm-se os direitos de titularidade coletiva e 

defusa, superando a compreensão individual do homem na sociedade, passando a 

tem a coletividade como detentora de direitos de maneira que não é possivel 

individualizar os titulares desses direitos, eles são de todos e para todos, não é 

apenas algumas pessoas que têm o direito a um meio ambiente saudável, mas sim 

todos . 

A principal “característica é a titularidade coletiva, atribuídos, 

genericamente, a todos os integrantes de uma coletividade, consagrando o princípio 

da solidariedade. são destinados ao bem da coletividade”25. 

No ordenamento brasileiro os direitos difusos e coletivos estão 

conceituados no Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990: 

                                                 
24

 PAULA MACHADO SOUZA, Robsneia. O meio ambiente do trabalho equilibrado como direito 
fundamental do trabalhador. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 40, abr 2007. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1774>. 
Acesso em nov 2013. 
25

 COIMBRA, Rodrigo. Os direitos transindividuais como direitos fundamentais de terceira 
dimensão e alguns desdobramentos. DIREITOS FUNDAMENTAIS  & JUSTIÇA - ANO 5, Nº 16, P. 
64-94, JUL./SET. 2011. Disponível em: 
<http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/16_Dout_Nacional_2.pdf.>. Acessado em 21 nov. 2013.  
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Art. 81- A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título 
coletivo.  
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar 
de:  
I - Interesse ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos 
deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato;  
II - Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeito 
deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que 
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 
ou com a parte contrária por uma relação jurídica-base; (grifo 
nosso)  
III - Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos 
os decorrentes de origem comum.26 

  
Assim são compreendidos como direitos difusos os que possuem 

natureza indivisíveis, com titularidade indeterminada, pertencentes a todos em geral, 

como o direito a alimentos livres de agrotóxicos nocivos a saúde humana ou um 

meio ambiente geral, não contaminado por produtos químicos. 

Os direitos coletivos transindividuais também possuem natureza 

indivisível, sendo que sua titularidade é exercida por grupos ou categoria, o que é 

indivisível é o direito, já que os titulares podem ser determinados (divididos ou 

separados da sociedade, não é mais todos que têm o direito, mas apenas uma 

parcela). Sendo que as pessoas desse grupo ou categoria estão ligadas por uma 

relação jurídica base, como os trabalhadores prejudicados por um meio ambiente de 

trabalho nocivo a sua saúde. 

 

2.2 O meio ambiente de trabalho como direito fundamental de terceira 

dimensão 

 

O direito do trabalho é fruto de conquistas hitóricas. Tendo o trabalho 

inestimável valor social, sendo, segundo Maurício Godinho: “como um pilar de 

estruturação da ordem econômica e social”.27 

                                                 
26

 BRASIL. Planalto. Lei 8.078, de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>Acessado em 27.11.2013. 
27

 DELGADO, Maurício Godinho. Direitos Fundamentais na Relação de Trabalho. In: Revista de 
Direitos e Garantias Fundamentais-nº 2, 2007. Disponível em: 
<http://www.fdv.br/publicacoes/periodicos/revistadireitosegarantiasfundamentais/n2/1.pdf>. Acessado 
em 25 de novembro de 2013. 
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A luta histórica dos trabalhadores teve início em países onde a 

industrialização primeiramente ocorreu. As reivindicações dos movimentos operários 

exigiam melhoramento das precárias condições de trabalho, de modo geral, 

buscando a proteção física do trabalhador diante das explorações sofridas no 

exercício do trabalho, lutando pela redução das jornadas extensas, além de 

melhorias nos locais de trabalho (muitas vezes insalúbre e nocivo para o 

trabalhador, ocasionando doenças e mortes, além de prejudicar o meio ambiente 

como um todo).  

Com o surgimento da terceira dimensão dos direitos fundamentais, que 

tenta conter a degradação ambiental provocada pelo consumo exagerada/irracional 

dos recursos naturais e da estrondosa produtividade. Procura-se tutelar o meio 

ambiente em benefício de todos, caracterizando-se pela coletividade de sua 

titularidade, devido a importância do bem. 

Na Constituição Federal de 1988, foi consagrado um novo tipo de bem 

jurídico, o meio ambiente: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações. (grifo nosso)28 
 

Qualificando-se como bem de uso comum do povo, não possuindo 

titularidade individual, sendo dever do Poder Público e da coletividade a obrogação 

de preservá-lo, superando com a dicotômica dividão entre o público e o privado.  

No entendimento que o meio ambiente de trabalho é espécie do gênero 

meio ambiente. O Poder Público, o Estado, interfere no que é privado, nas relações 

de emprego, buscando promover e assegurar o bem estar dos tabalhadores e uma 

efetiva qualidade de vida. 

Assim Elida Séguin afirma que: “O direito do trabalho, ramo do direito 

privado, sofre do fenômeno da publicização do direito público, onde as relações 

privadas recebem ingerência estatais, como afirmativa para garantir uma real 

igualdade entre as partes”.29 

                                                 
28

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
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FIGUEIREDO, Guilerme (Org.). Meio Ambiente do Trabalho. Rio de Janeiro: GZ Ed, 2010, p 14. 
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Na verdade “o que está em evidência é o direito fundamental à saúde e à 

vida. Neste sentido, zelar por um ambiente de trabalho sadio e equilibrado é tomar a 

defesa desses direitos básicos, com a finalidade de preservação e proteção da 

existência humana – presente e futuras - com qualidade de vida e em condições 

dignas”. 30 

Como o meio ambiente de trabalho preocupa a todos os trabalhadores, de 

maneira individual, assim como coletivamente. Buscando uma vida digna, incluindo 

um local de trabalho agradável e salúbre, possibilitando seu pleno desenvolvimento. 

Contitui-se um direito eminentemente metaindividual, além de difuso, já que o meio 

ambiente é um direito de todos 

Assim como afirma Evanna Soares: 
  

o que se reafirma nesse estudo é que o direito ao meio ambiente de 
trabalho adequado e saudável pertence a cada trabalhador, 
isoladamente, como direito individual, pertence a um grupo ou 
segmento de trabalhadores, como direito coletivo, e, ainda, 
concomitantemente, a muitos, a indeterminadas pessoas, como 
direito difuso31 
 

A competência para defender e preservar o meio ambiente tanto é da 

coletividade, assim como do Estado. A Constituição Federal estabelece, no art. 200 

como ser de competência do Sistema Único de Saúde – SUS, além de outras 

atribuições: “[...] VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho”. 32  

A tutela concedida ao Meio Ambiente de Trabalho visa o trabalhador, de 

modo individual e coletivo, ou seja a classe trabalhadora e a sociedade em geral, 

estado inserido dentro dos conciderados direitos difusos e coletivos, assim como 

individual homogénio. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT, que adotou o 

dia 23 de abril como dia mundial da segurança e saúde no trabalho, no relatório de 

2013, A prevenção das doenças profissionais: “Estimou-se que 2,34 milhões de 
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 SOARES, Evana. Ação ambiental trabalhista: uma proposta de defesa do direito humano ao 
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pessoas morrem todos os anos em virtude de acidentes e doenças relacionados 

com o trabalho. A grande maioria (estima-se que sejam 2,02 milhões) morre de um 

vasto leque de doenças ligadas à sua atividade profissional” 33 e apenas cerca de 

320 mil mortes são resultantes de acidente, assim para cada uma morte por 

acidente no trabalho existem seis mortes por doença, porém mesmo sendo tão 

expressivo o número de morte por doenças resultantes do trabalho, ainda 

permanece “invisível”. 

 

3 A VIOLAÇÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO 

ANTE A UTILIZAÇÃO DOS AGROTÓXICOS. 

 

Com a expectativa de gerar empregos e renda para uma região de secas, 

levantando o discurso de que se tratava de uma região pobre, o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, implantou uma política pública de 

combate às secas no Ceará (é uma política pública de cunho federal, porém cada 

região possui suas particularidades), consistindo em um projeto de irrigação, os 

chamanos perímetros de irrigação, que buscam o máximo aproveiamento dos 

recursos hídricos, assim como levando água para regiões que, teoricamente, não 

possuiam recursos hídricos.  

Foi partir da década de 1980, que o DNOCS iniciou a construção de 

perímetros de irrigação, em algumas regiões do estado: “Araras Norte, Ayres de 

Sousa, Baixo Acaraú, Curu-Paraipaba, Curu-Pentecoste, Ema, Forquilha, Icó-Lima 

Campos, Jaguaribe-Apodi Jaguaruana, Morada Nova, Quixabinha, Tabuleiros de 

Russas, Várzea do Boi”.34  

Uma breve abordagem sobre o perímetro público Jaguaribe-Apodi, um 

dos maiosres peímetros irrigados do Estado, que fica situado na Chapada do Apodi, 

entre os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte, “no estado do Ceará [a chapada] 

está distribuída por cinco municípios: Alto Santo, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, 

                                                 
33
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Disponível em:< 
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em 03 de novembro de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaruana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limoeiro_do_Norte
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/safeday2013_relatorio.pdf
http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/perimetros_irrigados/ce.htm


26 

 

Quixeré e Tabuleiro do Norte.”35 Sendo que o perímetro ficou apenas entre os 

municípios de Limoeiro do Norte e Quixere. 

A implantação do projeto teve início em 1987/1989, quando foram 

realizadas desapropriações dos colonos da região, (área desapropriada 13.229,20 

hectares), alegadas como necessárias, fundamentadas pelo interesse público, para 

o projeto de construção do perímetro (área implantada 5.393,00 hectares). Esse 

perímetro foi implantado em toda a área irrigável, diferentemente dos outros que 

ainda existem áreas a serem implantadas. 

 

3.1 O perímetro irrigado da Chapada do Apodi 

 

O perímetro de irrigação implementado pelo DNOCS e gerenciado pela 

Federação dos Produtores do Projeto Irrigado Jaguaribe-Apodi – FAPIJA, na 

Chapada do Apodi, é basicamente a retirada de recusos hídricos da barrgem das 

Pedrinhas, localizada no município de Limoeiro do Norte, águas do rio Quixeré (um 

afluente do rio Jaguaribe),  elevando-as a aproximadamente 100 metros de altitude, 

para irrigar áreas de fruticultura, tanto de empresas, como de alguns 

colonos/camponese. A irrigação é feita por meio de micro-aspersão e gotejamento. 

Atualmente perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi produz: “banana, milho 

verde, melão, mamão, goiaba, ata, melancia, pimentão, graviola, algodão herbáceo, 

feijão vigna, sorgo e capim de corte”.36 

A política pública que consiste na construção dos perímetros de irrigação, 

não é algo recente, já que a irrigação no Brasil ocorreu no fim da século XIX, no Rio 

Grande do Sul, na cultura do arroz. Sedundo o Ministério da Irrigação Nacional: [a 

irrigação é] “uma técnica agrícola muito antiga, seu uso tornou-se frequente [...] nos 

últimos trinta anos, inicialmente, no próprio Rio Grande do Sul, aplicada em arroz 

irrigado por inundação [...], e em São Paulo, em café irrigado por aspersão [...], nas 

décadas de 60 e 70, na Região Nordeste”. 37 

                                                 
35

 Chapada do Apodi. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Dispoível em:< 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_do_Apodi>. Acessada em nov 2013. 
36

 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, DNOCS. Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi 
Disponível 
em:<http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/perimetros_irrigados/ce/jaguaribe_apodi.html>. 
Acessado em nov de 2013. 
37

 BRASIL, Ministério da Irrigação Nacional. A irrigação no Brasil. Situaçãl e diretrizes. Brasília: 
IICA, 2008, p 9. Disponível em:< 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quixer%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabuleiro_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_do_Apodi
http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/perimetros_irrigados/ce/jaguaribe_apodi.html


27 

 

Assim a irrigação foi considerada como um mecanismo de 

desenvolvimento, o que motivou o Ministério da Irrigação Nacional a direcionar: “a 

maior parte dos investimentos do PPI [Programa Plurianual de Irrigação] [...] à 

Região Nordeste, por se considerar a irrigação como um instrumento de promoção 

do crescimento econômico, tendo o Dnocs e a Suvale (depois Codevasf) como 

agências implementadoras”.38 

 Para a viabilidade desse projeto foi necessário a realização de outras 

obras de infraestrutura no estado, como construções de estradas e ampliação de 

portos, além de transposição de rios, tudo objetivando criar uma estrutura atrativa 

para a implantação do agronegócio na região.  

Na segunda etapa do projeto, foi realizado o reassentamento, a 

mobilidade dos antigos moradores das áreas desapropriadas. Alguns agricultores 

foram reassentados em localidade distante da comunidade de origem e outra parte 

teria que passar por “processo seletivo”. Uma avaliação, na qual seria analisado se o 

agricultor teria o perfil para a irrigação, já que a maioria dos agricultores da região 

faziam parte da agricultura familiar, não tinha familiaridade com a irrigação, 

desconhecendo esse novo modelo de produção. 

A política implementada, juntamente com os perímetros, foi de retirar o 

agricultor de sua terra, seu meio de produção, para que, posteriormente, ele 

retornasse ou como trabalhador do agronegócio (os “reprovados” na seleção de 

avaliação do perfil do agricultor) ou como irrigantes.  

Nos dois casos, passariam a realizar seus trabalhos de maneira diferente 

de sua tradição e costume, com utilização de técnicas diferentes das que antes 

utilizavam, que, na maioria, são prejudiciais tanto à sua saúde e segurança, como ao 

meio ambiente (incluindo o MAT). 

Os empreendimentos da região estão enquadrados no que se chama 

agronegócio, que consiste basicamente na “modernização” agropecuária, sendo um 

conjunto de operações ligadas à produção agrícola e à própria produção, visando 

aumentar a lucratividade, diminuindo os custos e aumentando a produção. 

                                                                                                                                                         
http://www.integracao.gov.br/pt/c/document_library/get_file?uuid=4acec1ad-1463-40fd-8a71-
e05f6a29d55c&groupId=10157>. Acessado em nov 2013.  
38
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IICA, 2008, p 8. Disponível em:< 
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Assim o agronegócio é “concebido e situado numa política de 

desenvolvimento voltada para o crescimento econômico [...], apresentado como 

gerador de emprego e de riqueza numa região usualmente identificada como de 

seca e de morte”. 39 

 

3.2. A utilização dos agrotóxicos  

 

A utilização dos agrotóxicos na agricultura não é algo recente, já que “a 

partir do século XVI registra-se o uso de substâncias”40 na produção agrícola. Porém 

a utilização dessas substâncias tem se intensificado “a partir da segunda metade do 

século XX, quando pesquisadores e empreendedores de países industrializados 

prometiam, por meio de um conjunto de técnicas, aumentar estrondosamente a 

produtividade agrícola e resolver o problema da fome nos países em 

desenvolvimento”.41 

Tem-se a chamada Revolução Verde, que mesmo com um discurso de 

acabar com a fome, aumentar a produtividade, gerando emprego e renda, 

infelizmente se utiliza de técnicas prejudiciais aos trabalhadores (o grupo de maior 

vulnerabilidade), ao meio ambiente e ao consumidor, ou seja, é prejudicial à 

coletividade de um modo geral, além de não acabar com a fome. 

Desta forma “a distinção entre o trabalhadot e os demais cidaãos está no 

grau de exposição a riscos, sendo aquele o primeiro a sentir os efeitos deletérios da 

poluição. Justamente por isso, a preocupação com a saúde laboral [...]”.42  

O projeto de irrigação não apenas levou água para onde não havia, mas 

também um novo modo de produção para a região. E esse modo de produção 

agrícola trouxe a utilização intensiva dos agrotóxicos e fertilizantes químicos. 

                                                 
39
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Edições UFC, 2011, p 218. 
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Segundo a definição dada pela Lei nº 7.802, 11 de julho de 1989, que 

dispõe sobre os agrotóxicos:  

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
I - agrotóxicos e afins: 
a) 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. 43 
 
 

O uso intensivo dos agrotóxicos ocorreu “após as grandes guerras 

mundiais, quando a indústria química fabricante de venenos então usados como 

armas químicas encontraram na agricultura um novo mercado para os seus 

produtos”.44  

A título de exemplos tem-se a utilização do agrotóxico 2,4D (Ácido 2,4-

Diclorofenoxiacético), utilizado como um dos componetes do agente laranja na 

guerra do Vietnã, pelos Estados Unidos, esse agrotóxico é classificado pela Agência 

Nacional de Vigilãncia Sanitária – Anvisa, como de alta toxicidade, sendo o terceiro 

agrotóxico mais utilizado no Brasil.   

Segundo Flavai Londres: “existem atualmente 366 ingredientes ativos 

registrados no Brasil para uso agrícola, pertencentes a mais de 200 grupos químicos 

diferentes, que dão origem a 1.458 produtos formulados para venda no mercado”.45  

Segundo dados da Anvisa, no Brasil são utilizados produtos proibidos em 

outros países, sendo o “campeão mundial de uso de agrotóxicos, o Brasil se tornou 

nos últimos anos o principal destino de produtos banidos em outros países. Nas 

lavouras brasileiras são usados pelo menos dez produtos proscritos [proibidos] na 

União Europeia (UE), Estados Unidos e um deles até no Paraguai”.46 
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A “imposição” do uso do agrotóxico também tem influência nas isenções 

Fisciais e tributárias que esses produtos se beneficiam, já que, “o governo federal 

concede redução de 60% da alíquota de cobrança do ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) a todos os agrotóxicos ”47. Sendo essa 

benefício fruto de um convênio que foi prolongado até 31 de dezembro de 2012, 

assim com:  

 

o Decreto 6.006/062 [Decreto nº 6006, de 26 de janeiro de 2006, hoje 
revogado] isenta completamente da cobrança de IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) os agrotóxicos fabricados a partir de uma 
lista de dezenas de ingredientes ativos (...). E não é só. O Decreto 
5.630/053 isenta da cobrança de PIS/PASEP (Programa de 
Integração Social/ Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor) e de COFINS (Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social).48 
 

No Estado do Ceará, em particular, “a isenção de ICMS, IPI, COFINS e 

PIS/PASEP para atividades envolvendo agrotóxicos chega a 100%”.49  

Na última década, a utilização dos agrotóxicos no Brasil teve índices 

alarmantes “entre 2001 e 2008 a venda de venenos agrícolas no país saltou de 

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

triste posição de maior consumidor mundial de venenos”.50 

A utilização dos agrotóxicos é uma condição imposta pelo modelo de 

produção do agronegócio, devido à necessidade de grande produtividade. Já que é 

concebido como a única solução para os problemas das pragas e ervas daninhas na 

produção agrícola. 

  

 3.3. Análise dos trabalhadores envolvidos  

 

Os trabalhadores do agronegócio possuem uma peculiaridade, já que não 

são apenas trabalhadores da região que buscam simplesmente a sobrevivência, 

vendendo sua força de trabalho ao empregador. São:  
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camponeses ou pequenos agricultores, que se encontraram coagidos 
pelos latifundiários, pela falta de incentivo para a produção fora do 
sistema produtivo do agronegócio, pelas dificuldades e falta de 
assistência em se tratando dos créditos e juros bancários, assim 
encontram-se obrigados a trabalharem junto aos grandes produtores, 
se sujeitando a um trabalho degradante.51 
 

O que antes era promessa de geração de emprego e modernização do 

campo, hoje o que se vê é a precarização das relações de empregos, expondo o 

trabalhador a um ambiente de trabalho nocivo para a sua saúde, com intensa 

exposição dos trabalhadores aos agrotóxicos e fertilizantes químicos. 

As atividades desempenhadas pelos trabalhadores nas lavouras são 

diversas, em algumas atividades, o trabalhador entra em contato direto com os 

defensivos agrícolas e outras atividades, o contato é indireto. 

As funções em que o contato é direto são: os aplicadores (que realizam a 

aplicação dos produtos na plantação e solos), preparadores da calda tóxica (são os 

que realizam a mistura dos produtos para serem aplicados, retirando-os das 

embalagens) e os que cuidam do depósito. 

Já as funções em que o contato é indireto a principal é a colheita, sendo a 

atividade que gera uma maior preocupação, já que normalmente não é esperado o 

período mínimo para a reentrada na lavoura, além de que, geralmente, esses 

trabalhadores não utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs) ou, quando 

utilizam, os EPIs não são adequados para a função desempenhada, dificultando a 

realização do trabalho, além de não serem observados as indicações para limpeza e 

armazenamento dos EPIs contaminados.  

 

3.4. A saúde dos trabalhadores 

 

Estando a saúde do trabalhador intimamente ligada ao meio ambiente de 

trabalho, “convém lembrar que o meio ambiente de trabalho rural, via de regra, 

constitui-se de bens ambientais que necessitam de preservação, para que 
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trabalhadores/as possam viver uma vida com qualidade, garantindo, assim, a 

dignidade da pessoa, protegida, no ordenamento jurídico brasileiro”.52  

Diante da utilização excessiva dos agrotóxicos nas lavouras de fruticultura 

em todo o estado, é alarmante os casos de intoxicação na região de todo o estado, 

de acordo com os dados publicados pelo SINDITOX (Sistema Nacional de 

Informação Tóxico-Farmacológica) em 2010: 

 

A exposição aos agrotóxicos pode provocar grandes prejuízos à saúde 

dos trabalhadores, considerados “carcinógenos químicos”53, indutores externos que 

podem provocar câncer, ou seja, neoplasias malignas, dentre tantos outros 

prejuízos, a intoxicação humana e a contaminação ambiental54(os prejuízos mais 

predominantes) 
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As intoxicações podem ser agudas ou crônicas. A intoxicações aguda é “ 

é aquela cujos sintomas surgem rapidamente, algumas horas após a exposição ao 

veneno”55, os sintomas apresentados pela intoxicação aguda podem ser, dentre 

outros, “dores de cabeça, dores abdominais, enjoos, vômitos, dermatites (irritações 

de pele)”56. Como os sintomas são inespecíficos e genéricos, tornam o diagnóstico 

de intoxicação por agrotóxico dificultoso. Assim é muito comum o trabalhador 

intoxicado por agroquímicos ter seu diagnostico apontando outra  causa. Segundo 

Raquel Rigoto, em uma entrevista à revista Caros Amigos afirma que para a: 

“Organização Mundial de Saúde [OMS] para cada caso de intoxicação por 

agrotóxicos diagnosticado e notificado você tem pelo menos 50 casos não 

notificados”.57   

Já a intoxicação crônica tem como característica o “surgimento tardio, [...] 

após meses ou anos da exposição pequena ou moderada a um ou vários produtos 

tóxicos”.58 Os sintomas são normalmente subjetivos e podem incluir perda de peso, 

fraqueza muscular, depressão, irritabilidade, insônia, anemia, dermatites, alterações 

hormonais, problemas imunológicos, efeitos na reprodução (infertilidade, 

malformações congênitas, abortos), doenças do fígado e dos rins, doenças 

respiratórias, efeitos no desenvolvimento da criança, como o câncer.  

A intoxicação crônica é ainda mais preoculpante já que seu diagnóstico, 

muitas vezes, não liga a doença com a atividade do trabalhador, já que as doenças 

podem surgir anos após a exposição.  

Segundo Eduardo Garcia Garcia: “considerando-se somente as 

intoxicações, estima-se que, no Brasil, entre os mais de 15 milhões de trabalhadores 

rurais expostos, ocorram cerca de 200.000 intoxicações agudas com 3.000 óbitos 

anuais”.59 
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A exposição dos agricultores aos agrotóxicos está em desacordo com a 

função social da terra, já que de acordo com a Constituição: 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.60 (grifo nosso). 
 

Assim “a propriedade consagrada pala Constituição não é [...] absoluta 

[...], e sim a propriedade é encarada como função eminentemente social, [...], 

[sendo] o proprietário um procurador da comunidade para a gestão de bens 

destinados a servir a todos, embora pertençam a um só”.61 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando a influência que o meio ambiente de trabalho exerce sobre 

a saúde do trabalhador, em especial sobre os trabalhadores que laboram no campo, 

com utilização de substâncias químicas, prejudiciais a sua saúde e ao meio 

ambiente (fertilizantes químicos e defensivos agrícolas) tem-se a importância desse 

bem jurídico que é o ambiente de trabalho, em especial a lavoura. 

A necessidade de aumentar a produção fez com que fossem criadas 

novas tecnologias de produção, que, muitas vezes, não visavam contribuir para o 

bem estar do trabalhador, mas sim aumentar a lucratividade das empresas. 

Contrariamente à necessidade de ser assegurado um meio ambiente 

de trabalho adequado, que demostre a valorização social do trabalho, 

proporcionando a dignidade ao trabalhador, a sociedade de consumo exige o 

aumento da competitividade e da produtividade, objetivando a expansão das vendas 

de bens e serviços. 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão são frutos de conquistas 

históricas, ampliando o entendimento do que é ter uma vida digna, trazendo para o 

plano do direito valores/bens jurídicos que dizem respeito a toda coletividade, e não 

mais a cada indivíduo isoladamente. Estando o direito a um meio ambiente de 

trabalho digno inserido na terceira dimensão, buscando tutelar a saúde e segurança 

do trabalhador. 

Sendo caracterizados como direitos de solidariedade ou de fraternidade. 

Concebidos dentro de uma sociedade que interege intensamente com a natureza, 

por meio da industrialização, tida como “desenvolvimento”. 

É nesse entendimento que se busca problematizar sobre a política pública 

federal, que prometendo levar água e empregos para regiões de secas e pobreza, 

nos traz a degradação ambiental (incluindo o meio ambiente de trabalho), prejuízos 

à saúde dos trabalhadores e consumidores, além de contribuir para a manutenção 

do quadro de concentração fundiária do País, já que nem todos os antigos 

colonos/agricultores tiveram o direito/chance de ficar na região e continuar na 

produção agrícola. 
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Torna-se evidente a necessidade de repensar sobre essa política pública 

de desenvolvimento agrícola, criando mecanismos de prevenção e controle sobre a 

utilização desses venenos, usados de forma indiscriminada, além de estimular a 

participação dos próprios agricultores no planejamento dos mecanismos de 

desenvolvimento, visando alcançar uma efetiva qualidade de vida no mundo do 

trabalho na agricultura. 
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