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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo principal analisar o uso de agrotóxicos no Brasil. Para tanto 

foram discutidas as informações referentes evolução das vendas de agrotóxicos, 

condições de uso e irregularidades, principais lavouras afetadas, evolução de casos de 

intoxicação. Observou-se ainda, a relação entre as vendas de agrotóxicos e os indicadores 

agrícolas de lavouras temporárias e permanentes. Os dados utilizados foram de origem 

secundária obtidos junto ao IBAMA, IBGE e ANVISA. Os principais resultados 

corroboram o avanço no uso de agrotóxicos em todas as unidades federativas, 

concomitantemente ao avanço nas notificações por intoxicação. Outro ponto preocupante 

quanto ao tema é a elevada frequência de irregularidades no uso de agrotóxicos nas 

principais lavouras consumidas pelo brasileiro. Os resultados reforçam a necessidade de 

um olhar mais comprometido por parte de produtores rurais, fabricantes de agrotóxicos e 

governos, especialmente na atual conjuntura política, quando se aproximam mudanças na 

legislação que poderá reger o uso de agrotóxicos no Brasil nas próximas décadas. 

 

Palavras-chave: Agrotóxicos; Intoxicação; Produtividade 



ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to analyze the use of agrochemicals in Brazil. In 

order to do so, the information regarding the evolution of sales of pesticides, conditions 

of use and irregularities, main crops affected, evolution of intoxication cases were 

discussed. It was also observed the relationship between the sales of agrochemicals and 

the agricultural indicators of temporary and permanent crops. The data used were of 

secondary origin obtained from IBAMA, IBGE and ANVISA. The main results 

corroborate the progress in the use of agrochemicals in all federative units, concomitantly 

to the advance in the notifications by intoxication. Another worrying point in the subject 

is the high frequency of irregularities in the use of agrochemicals in the main crops 

consumed by the Brazilian. The results reinforce the need for a more committed view on 

the part of rural producers, agrochemicals manufacturers and governments, especially in 

the current political conjuncture, when changes in the legislation that will govern the use 

of pesticides in Brazil in the next decades are approaching 

Keywords: Pesticide; Intoxication; Productivity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os agrotóxicos, desenvolvidos durante a Primiera Guerra Mundial, passaram a 

ser utilizados como defensivos agrícolas por volta da década de 1940, em plena Segunda 

Guerra Mundial, onde também tinham a função de armas químicas. Durante esse período, 

o mundo passou por uma grande revolução em relação ao controle de pragas na 

agricultura. O ponto inicial dessa revolução foi o surgimento do inseticida 

diclorodifeniltricloroetano, conhecido como DDT. Antes de seus efeitos nocivos serem 

conhecidos, o DDT foi amplamente utilizado, pois era considerado um produto barato, 

eficiente e fácil de fazer. A partir dele, muitos outros compostos organossintéticos foram 

produzidos, dando origem à indústria dos defensivos químicos, que se fortalece até os 

dias atuais (SOARES, 2008). 

O conjunto de medidas que teve como objetivo a modernização da agricultura 

trouxe consigo o uso generalizado de agrotóxicos. Esse uso, sem as devidas instruções a 

respeito das propriedades e formas de utilização desses compostos, começou a causar 

diversos problemas, dentro e fora dos agroecossistemas, como: contaminação do solo e 

da água; resíduos em alimentos; efeitos em organismos não-alvos e intoxicação de 

trabalhadores rurais. O uso intensivo de agrotóxicos causa um aumento da dependência 

por eles, já que gera um desequilíbrio pela eliminação de inimigos naturais de pragas e 

doenças, bem como o surgimento de populações mais resistentes. Com isso, surge a 

necessidade de se utilizar doses mais elevadas, ou de se usar diversos tipos de agrotóxicos, 

ou, ainda, aumentar a frequência de aplicação (CAMPANHOLA, 2002). 

Apesar de criticados por uma parcela da população, os agrotóxicos são, cada vez 

mais, necessários para a produção de alimentos, fibras e biocombustíveis. Assim como a 

produtividade em campo, a utilização dos agrotóxicos cresceu significativamente nos 

últimos anos, devido ao aumento da incidência de pragas e doenças nas lavouras, bem 

como à profissionalização da atividade (VITAL, 2017).  

Os perigos dos agrotóxicos são amplamente documentados, mas os benefícios 

são constantemente ignorados na literatura publicada, bem como nos meios de 

comunicação de massa. Uma pesquisa publicada realizada por Cooper & Dobson (2007), 

revelou que, para cada artigo com uma visão positiva relacionado aos agrotóxicos, 

existiam outros 40 com aspectos negativos. Muitos apontam para a saúde ou o meio 

ambiente, problemas de exposição acidental ou deliberada a agrotóxicos, especialmente 



16 

 

os que possuem elevada toxicidade ou os que são mais persistentes no ambiente. Estes 

riscos não devem ser ignorados, e esforços devem ser feitos para minimizá-los por meio 

de regulamentação rigorosa e treinamento para usuários, mas não se deve negligenciar os 

impactos positivos do uso de pesticidas. Quando os pesticidas são usados racionalmente 

e cuidadosamente, em conjunto com outras tecnologias em sistemas integrados de manejo 

de pragas, é mais provável que seu uso seja justificável (COOPER, 2007). 

Para Veiga (2007), “ [...] o papel do agrotóxico neste sistema produtivo pode ser 

analisado, tanto do ponto de vista de seu risco potencial à saúde humana e ao meio 

ambiente (negativo), quanto do ponto de vista do seu papel de agente necessário e 

catalisador do processo produtivo rural (positivo).” 

Segundo Bull & Hathway (1996 apud SOARES, 2008), no Brasil, o uso de 

agrotóxicos começou a se difundir por volta da década de 1940 e, a partir da década de 

1960, com a criação de sucessivos programas governamentais com o intuito de 

modernizar a agricultura. Seu uso foi intensificado e estimulado também pela isenção de 

impostos como o ICM, IPI e de taxas de importação para produtos não produzidos no 

país, bem como de aviões de uso agrícola.  

Na verdade, o uso de agrotóxicos na produção de alimentos é um dos temas mais 

polêmicos e não consensuados. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo geral 

analisar a utilização de agrotóxicos no Brasil. Especificamente pretende-se: a) descrever, 

temporal e espacialmente, o comportamento das vendas de agrotóxicos;  

b) identificar as principais lavouras afetadas por irregularidades no uso de agrotóxicos; c) 

verificar a evolução das notificações de intoxicação por agrotóxicos;  

d) analisar a relação entre as vendas de agrotóxicos e indicadores agrícolas  de lavouras 

temporárias e permanentes.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Agrotóxicos 

 

Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO), Programa da Organização 

das Nações Unidas (ONU) responsável pelas áreas de agricultura e alimentação, os 

agrotóxicos são definidos como:  

[...] qualquer substância, ou mistura de substâncias, usadas para previnir, 

destruir ou controlar qualquer praga – incluindo vetores de doenças humanas 

e animais, espécies indesejadas de plantas ou animais, causadoras de danos 

durante (ou interferindo na) a produção, processamento, estocagem, transporte 

ou distribuição de alimentos, produtos agrícolas, madeiras e derivados, ou que 

– ou que deva ser administrada para o controle de insetos, aracnídeos e outras 

pestes que acometem os corpos de animais de criação. (FAO, 2003) 

Os agrotóxicos englobam uma gama de substâncias químicas – além de algumas 

de origem biológica – que podem ser classificadas de acordo com o tipo de praga que 

controlam, com a estrutura química das substâncias ativas e com os efeitos à saúde 

humana e ao meio ambiente (AGROFIT, 1998).    

De acordo com Londres (2011), o poder tóxico de um agrotóxico é determinado 

estabelecendo a dose mínima necessária para matar o organismo.  Foram criadas 

maneiras de se expressar essa toxicidade, através de estudos experimentais em animais, 

em que o principal indicador de efeito negativo é a Dose Letal 50 (DL50) e a 

Concentração Letal (CL50), sendo elas, respectivamente, a dose e a concentração 

necessárias para levar à morte 50% da população a qual foi administrada. Quanto maiores 

são a DL50 e CL50, menos tóxica é a substância.  

A determinação da toxicidade dos agrotóxicos pode ser evidenciada pelo tipo de 

intoxicação causada por eles. Os tipos de intoxicação são designados com base na 

quantidade de tempo na qual a pessoa ficou exposta a substância, na quantidade de 

produto que gerou a exposição e no tempo em que os sintomas de intoxicação começaram 

a aparecer. Existem três classificações: intoxicação aguda; intoxicação subaguda ou 

sobreaguda e intoxicação crônica.  

A intoxicação aguda é aquela cujos sintomas surgem rapidamente, em algumas 

horas após a exposição ao veneno. Normalmente, trata-se de exposição, por 

curto período, a doses elevadas de produtos muito tóxicos. A intoxicação aguda 

pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave, dependendo da quantidade de 

veneno absorvida. Em muitos casos pode levar à morte. A intoxicação 

subaguda ou sobreaguda ocorre por exposição moderada ou pequena a 

produtos alta ou mediamente tóxicos. Os efeitos podem aparecer em alguns 

dias ou semanas. A intoxicação crônica, ou, mais precisamente, efeitos 
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crônicos decorrentes de intoxicação, caracterizam-se pelo surgimento tardio. 

Aparecem apenas após meses ou anos da exposição pequena ou moderada a 

um ou vários tipos de produtos tóxicos. (LONDRES, 2011, p. 28) 

 Os efeitos agudos dos agrotóxicos servem como parâmetro para a 

classificação toxicológica realizada pela Anvisa, sumarizada no quadro 1. De acordo com 

Londres (2011, p. 30), essa classificação toxicológica é feita a partir de análises em 

laboratório, onde são avaliadas a  exposição oral, da pele e inalatória para determinar as 

concentrações CL50 e a DL50. Ao final da análise pode-se então atribuir a classe tóxica.  

 

Quadro1 - Classificação dos agrotóxicos de acordo com os efeitos à saúde humana. 

Classe 

Toxicológica 

Toxicidade DL50 Faixa colorida 

I Extremamente 

tóxico 

˂ 0,05 gramas/kg Vermelha 

II Altamente tóxico 0,05 a 0,5 

gramas/kg 

Amarela 

III Mediamente tóxico 0,5 a 5 gramas/kg Azul 

IV Pouco tóxico ˃ 5 gramas/kg Verde 

Fonte: Brasil (1997) e Peres (2003).  

 

Também existe uma classificação ecotoxicológica que define o grau de 

periculosidade ambiental, de acordo com a Portaria nº 86/1996 que classifica ao 

agrotóxicos com base nos parâmetros de bioacumulação, persistência, transporte, 

toxicidade a diversos organismos, potencial mutagêncio, teratogênico e carcinogênico e 

obedece ao seguinte graduado: Classe I – Produto Altamente Perigoso; Classe II – 

Produto Muito Perigoso; Classe III – Produto Perigoso e Classe IV – Produto Pouco 

Perigoso. 

Os agrotóxicos podem ser classificados de acordo com a natureza da praga a ser 

combatida, podendo ser: inseticidas (controle de insetos); fungicidas (controle de fungos); 

acaricidas (combate a ácaros); nematicidas (combate a nematóides); herbicidas (combate 

às plantas invasoras) e bactericidas (combate às bactérias) (CAVALCANTI et al, 2010).  

Os agrotóxicos também podem ser classificados com base na estrutura química 

das substâncias ativas. As quatro grandes classes desses compostos orgânicos são: 

organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides. De acordo com Veiga 

(2006), os agrotóxicos mais utilizados na agricultura são os organofosforados e os 

carbamatos.  
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Os organoclorados são formados por moléculas de alto peso molecular, contendo 

halogênios e/ ou anéis aromáticos condensados e são mais resistentes (MUSUMECI, 

1992; ANDRÉA, 2004 apud FLORES, 2004). 

Dentre os mais conhecidos está o DDT. De acordo com Flores (2004), este 

composto foi sintetizado por Zeidler em 1874, mas somente em 1940 foi descoberta a sua 

ação inseticida através de Paul Muller, da companhia suiça GEISY. Após essa descobrerta 

houve uma rápida expansão no seu uso. O DDT em pó foi pulverizado na pele da 

população para prevenir epidemias de tifo, transmitidas por piolhos, que causavam alta 

mortalidade durante a Segunda Guerra Mundial. Ele também foi usado em outras grandes 

áreas do globo terrestre com fim de se eliminar o mosquito vetor da malária. 

(KONRADSEN et al., 2004).  

 

Este episódio deu uma nova importância aos agrotóxicos à base de compostos 

orgânicos no que se referia à saúde pública, tanto no aumento da produtividade 

agrícola quanto no controle de vetores de doenças. Porém, da mesma forma 

que algumas características químicas, como a persistência, eram acrescidas à 

função biocida dos agrotóxicos organoclorados, resultando num fator positivo 

para a agricultura, pois um mesmo agrotóxico eliminaria mais pragas por um 

período maior de tempo, também representavam maiores riscos à saúde 

humana e ao meio ambiente. (VEIGA, 2006) 

Para Flores (2004), “[...] muitos compostos organoclorados apresentam 

frequentemente alta resistência à degradação química e biológica e alta solubilidade em 

lipídios.”  Torres (1998 apud Flores, 2004), acrescenta que esses compostos tendem a se 

acumular ao longo da cadeia alimentar em decorrência  de sua baixa solubilidade em água 

e alta capacidade de adsorção na matéria orgânica. 

Para Matuo et al. (1990 apud FLORES, 2004), por serem lipossolúveis, os 

compostos organoclorados se acumulam nas gorduras dos organismos e prejudicam  

gravemente as espécies, incluindo o homem, que ocupam o topo desta cadeia. De acordo 

com Peres (2003), a acumulação de compostos organoclorados causa a  biomagnificação, 

que é o aumento de uma substância de acordo com o aumento do nível trófico em uma 

cadeia alimentar. Por isso, vários inseticidas organoclorados têm tido o seu uso 

restringido, ou até proibido, como no caso do DDT. Este já foi utilizado no controle 

químico de insetos em residência, de onde provém o termo “dedetização”. O uso agrícola 

dos organoclorados foi proibido no Brasil desde 1985, sendo somente autorizados em 

campanhas de saúde pública (Portaria nº 329 de 02/09/1985 do Ministério da 

Agricultura). 
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De acordo com Nero (2007), organofosforados e carbamatos são compostos 

químicos amplamente utilizados em agropecuária, como inseticidas, no controle de 

pragas em plantações e de parasitas em animais. Segundo Smith (1987), já na década de 

1980 esses dois grupos de produtos químicos constituiam a maior parte dos pesticidas 

utilizados e ambos pertencem à classe dos inibidores das enzimas colinesterases. Em 

1995, o Brasil já era um dos maiores consumidores desses produtos no mundo. 

(LINHARES, 2013; NERO, 2007)  

Os compostos organofosforados e carbamatos têm histórias que remotam muito 

antes do seu uso como pesticidas. Os carbamatos foram desenvolvidos a partir da 

estrutura do alcalóide fisostigmina, encontrado nos feijões de Calabar (Physostigma 

venenosum), na África Ocidental. A atividade inseticida dos carbamatos foi descoberta 

em 1931 e desenvolvida em meados da década de 1940. Grandes quantidades estavam 

sendo produzidas e usadas no final dos anos 50. A atividade inseticida dos 

organofosforados só foi descoberta em 1937, embora muitas pesquisas sobre estes 

compostos tenham sido feitas no século XIX. Na Alemanha, durante a Segunda Guerra 

Mundial, os compostos foram rapidamente desenvolvidos como inseticidas e, durante a 

década de 1950, o uso comercial dos organofosforados expandiu-se acentuadamente. 

(SMITH, 1987) 

De acordo com Midio (1995), os carbamatos derivam de ácido carbâmico e são 

bastante utilizados como praguicida, principalmente inseticida. Tendo como principais 

características: alta atividade inseticida; baixa ação residual, por ter moléculas 

quimicamente instáveis e a baixa toxicidade a longo prazo, quando comparados a 

derivados fosforados.  

Os organofosforados são ésteres fosfóricos e constituem a classe importante de 

inseticidas usado atualmente no combate a diversos tipos de pragas na agricultura. E essa 

atividade inseticida é devido a sua capacidade de inibir irreversivelmente a enzima 

acetilcolinerase no sistema nervoso tanto de insetos quanto de mamíferos. (BRASIL, 

2008). Atualmente, os organofosforados são utilizados no tanto nas lavouras como em 

residências, indústrias, na medicina e incluso no armamento químico. (KORBES, 2009)  

Os piretróides são inseticidas sintéticos que apresentam estrutura semelhante à 

piretrina, que é extraída das flores do Chrysanthemum cinerariaefolium, e é utilizada há 

mais de dois séculos no controle de várias espécies de insetos. As piretrinas são, 

econominacamente, os inseticidas ideais por serem praticamente não tóxicas a mamíferos 

e terem amplo espectro de atividade, apresentarem baixo poder residual e alta eficiência 
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em baixas dosagens. Por isso, é relativamente grande a utilização dos piretróides como 

controle de pestes em ambiente doméstico e na agricultua (VIEIRA, 2007). 

Os inseticidas piretróides surgiram na década de 1980 como uma forma de 

substituir os inseticidas com maior toxicidade, especialmente os organoclorados, os 

carbamatos e os organofosforados que são, em sua maioria, muitos tóxicos, 

principalmente ao sistema nervoso central. Os piretróides são utilizados contra insetos e 

outros vetores de doenças. Devido à segurança atribuída a eles, sua utilização na 

agricultura foi bastante difundida e são, atualmente, os inseticidas mais utilizados 

(SANTOS, 2008). 

Os piretróides apresentam uma capacidade letal maior aos insetos que os 

organofosforados. Suas propriedades físicas e químicas possibilitam a esses compostos 

uma maior estrabilidade à luz e ao calor além de, uma menor volatilidade. Outro aspecto 

positivo é que eles admitem a potencialização pela adição de um sinérgico, originando 

um aumento da eficácia (HOFF, 1996). 

Quando os piretróides chegaram ao mercado eram proporcionalmente mais caros 

que outros agrotóxicos comumente utilizados, mas tiveram seu uso amplamente 

difundido nas áreas da saúde e agropecuária graças à sua alta eficiência, sendo necessárias 

menores quantidades de produto ativo, resultando em menor contaminação nas 

aplicações. Essa menor quantidade utilizada proporciona uma menor contaminação 

ambiental, com isso os piretróides têm se tornado um substituto aos organofosforados 

(GALERA, 1996). 

 

 2.2 Agrotóxicos e intoxicações 

 

De acordo com Garcia (2005), o risco de utilização de uma substância química 

é medido com base em dois fatores: a exposição e a toxicidade. A toxicidade dos 

agrotóxicos é analisada de acordo com um conjunto de critérios e normas definidos por 

órgãos oficiais (LARINI, 1999).  

De acordo com Peres (2003), cabe aos órgãos governamentais fiscalizar as 

características agronômicas, toxicológicas e ecotoxicológicas de cada substância/ produto 

e definir as restrições e recomendações de uso, de modo a garantir  uma maior segurança 

na utilização dos agrotóxicos. 

Segundo a atual legislação, compete ao Ministério da Agricultura e 

Abastecimento realizar a avaliação da eficácia agronômica, ao Ministério da 
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Saúde executar a avaliação e classificação toxicológica e ao Ministério do 

Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), avaliar e classificar o potencial de 

periculosidade ambiental. Os órgãos estaduais e do Distrito Federal, dentro de 

sua área de competência, devem realizar o controle e a fiscalização da 

comercialização e uso desses produtos na sua jurisdição. (PERES, 2003) 

O IBAMA recebe as informações das empresas referentes às propriedades 

fisicoquímicas das substâncias presentes no produto, os resultados sobre mobilidade e 

persistência em solos brasileiros, fotólise, hidrólise, testes de toxicidade aguda e crônica 

realizados com diferentes organismos não-alvos, além dos resultados dos estudos de 

bioconcentração em peixes e do potencial mutagênico, teratogênico e carcinogênico do 

produto. Esses parêmtros dão origem às quatro classes de classificação quanto à 

periculosidade ambiental, que variam de I à IV (PERES, 2003).  

A Anvisa, por sua vez, é responsável por coordenar as ações na área de 

toxicidade no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), com o objetivo de 

regulamentar, analisar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam riscos à 

saúde. A Agência realiza a avaliação toxicológica para fins de registros de agrotóxicos, a 

reavalição de moléculas já registradas e normatiza e elabora regulamentos técnicos e 

monografias dos ingredientes ativos dos agrotóxicos. Além disso, coordena o Programa 

de Análise de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos (PARA) e a Rede Nacional de 

Centros de Informação Toxicológica (Renacial) e promove capacitações em toxicologia 

(ANVISA, 2012). 

De acordo com Faria (2007), a questão das intoxicações é coordenada por quatro 

principais sistemas de registro de intoxicação por agrotóxico, que são: o SINITOX; o 

SIH/SUS; a CAT; SINAN e, para registros de mortalidade o SIM (Sistema de Informação 

sobre Mortalidade). 

O SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas) coleta, 

compila, analisa e divulga os dados sobre intoxicação e envenenamento que são 

registrados pela Rede Nacional de Centros de Informação e Assitência Toxicológica 

(Renaciat). A Renaciat conta com 37 Centros, instalados em 19 estados e no Distrito 

Federal (LONDRES, 2011). 

O SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) tradicionalmente 

era direcionado para doenças transmissíveis. Hoje, ele reúne dados sobre doenças e 

agravos de “notificação compulsória”, estes são os que, por questões de epidemiológicas, 

os profissionais de saúde são obrigados a registrar. Até recentemente as intoxicações por 

agrotóxico não eram incluídos como notificação compulsória, fazendo com que seu 



23 

 

registro fosse voluntário e não obrigatório. Na prática, os registros de intoxicações por 

agrotóxico no SINAN têm sido escassos em todo o Brasil, embora existam diferenças 

regionais (FARIA, 2007; LONDRES, 2011). 

O SIH/ SUS (Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde) 

que reflete os casos de maior gravidade, pois coleta dados sobre internações causadas por 

intoxicações por agrotóxico, mas devido à falta de preparo das equipes as intoxicações 

por agrotóxico dificilmente são diagnosticadas como tais e raramente são registradas. A 

CAT (Comunicação de Acidentes de Trabalho) é gerida pela INSS. Segundo a Lei nº 

8.213/91, que no seu artigo 22, determina que todo acidente de trabalho ou doença 

profissional deverá ser comunicado pela empresa ao INSS, sob pena de multa em caso de 

omissão. Por ser restrita a segurados do INSS, acaba por gerar sub-registro desses casos. 

Outro fator preponderante é o fato de, como nos outros sistemas, apenas uma parcela das 

intoxicações chegam de fato a ser registrada (FARIA, 2007; LONDRES, 2011). 

O que se observa é que existem vários sistemas oficiais que registram 

intoxicações por agrotóxicos no Brasil, mas nenhum deles funciona adequadamente como 

intrumento de vigilância desse tipo de ocorrência. Na prática, somente os casos mais 

graves e agudos são registrados e, até mesmo para os casos agudos, o sub-registro é muito 

grande e os casos crônicos não são captados por nenhum desses sistemas de notificação. 

Essa abundância de sistemas parece servir mais como um obstáculo do que como um 

meio de se facilitar uma efetiva vigilância sobre esse tipo de intoxicações. (FARIA, 2007) 

Para Bochner (2015), as intoxicações por agrotóxicos representam um sério 

problema de saúde em todo o mundo e no Brasil a situação é mais alarmante, porque o 

país ocupa a posição de maior consumidor dessas substâncias desde 2008.  

A população brasileira está exposta a uma grande quantidade de substância 

potencialmente perigosas à saúde, incluindo o uso de agrotóxicos, que são utilizados 

rotineiramente por uma população potencial de milhões de pessoas. Os trabalhadores 

rurais, seja do agronegócio ou da agricultura familiar,  estão mais expostos a esses 

produtos, pois os utilizam de forma direta e por maior tempo (RIGOTTO, 2011). 

Outro grupo é representado por pessoas que habitam em torno dos 

estabelecimentos agrícolas ou industriais, áreas chamadas “zonas de sacrifício”. O 

terceiro grupo, de acordo com os dados do PARA (Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos nos Alimentos), engloba praticamente toda a população, pois trata-se dos 

consumidores de alimentos contaminados (RIGOTTO, 2011). 
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Os agrotóxicos penetram no corpo humano por diferentes vias, sendo as 

principais: por ingestão, respiração e absorção dérmica (OPAS, 1996). A penetração 

cutânea depende da formulação empregada, temperatura, umidade relativa do ar, regiões 

do corpo (verso das mãos, pulsos, nuca, pés, axilas e virilhas absorvem mais), tempo de 

contato, existência de feridas. (GARCIA, 2001). De acordo com Rigotto (2011) altas 

temperaturas tornam as substância químicas mais fáceis de  serem inaladas e/ou 

absorvidas pela pele, além de aumentarem a velocidade da circulação sanguínea. Essa 

condição é potencializada se considerado que o esforço físico durante o trabalho tende a 

aumentar a ventilação pulmonar e, assim, a inalação de contaminantes atmosféricos 

(NOVATO-SILVA et al., 1999). 

Um fator agravante desse problema é a contaminação e mistura de agrotóxico 

que, segundo Rigotto (2011) em decorrência de impurezas nos produtos técnicos. A 

exposição combinada pode causar três tipos de efeitos sobre a saúde humana: 

independentes; sinérgicos (aditivos ou potencializados) e antagônicos. Essa exposição 

múltipla é uma situação frequente e comum na população trabalhadora rural, e isto torna 

o diagnóstico mais difícil (MATOS, SANTANA E NOBRE, 2002). 

Os agrotóxicos atuam sobre processos essenciais à vida, pois são formulados 

com uma grande variedade de substâncias químicas ou produtos biológicos, com a 

finalidade de matar, exterminar, combater, ou ainda dificultar a vida, como os reguladores 

de crescimento. Em sua maioria, esses produtos têm ação sobre a saúde e a constituição 

física do ser humano, que podem ser de dois tipos: efeitos agudos e efeitos crônicos. Os 

efeitos agudos são decorrentes da exposição a concentrações de um ou mais agentes 

tóxicos capazes de causarem dano em um período de 24 horas, já os efeitos crônicos são 

decorrentes de uma exposição continuada a doses relativamente baixas de um ou mais 

produtos. (PERES et al., 2003).  

Os efeitos agudos relacionados aos agrotóxicos podem ser percebidos por 

espasmos musculares, convulsões, náuseas, desmaios, vômitos e dificuldades 

respiratórias, que ocorrem durante ou após o contato com o produto. Já os efeitos crônicos 

podem surgir semanas, meses, anos ou até mesmo gerações após o período de contato 

com tais venenos, sendo, portanto, de difícil identificação e muitas vezes confundido com 

outros problemas de saúde e não chegam a ser associados à exposição aos agrotóxicos. 

(PERES et al., 2003). De acordo com Rigotto (2011), os agrotóxicos interferem em 

mecanismos fisiológicos de sustentação da vida e, portanto, são associados a uma ampla 

gama de danos à saúde, como, por exemplo, os citados na tabela (2). 
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Quadro 2 - Danos à saúde causados pelos agrotóxicos. 

Dano à saúde Tipo de agrotóxico 

Alterações cromossômicas Inseticidas organofosforados e carbamatos 

Teratogênese Fungicidas fentalamidas, herbicidas 

fenoxiacéticos 

Infertilidade masculina Nematicidas dibromocloropropano, etc 

Carcinogênese Fungicidas ditiocarbamatos, herbicidas 

dinitrofenóis e pentaclorofenol, 

fenoxiacéticos, etc. 

Neurotoxicidade Organofosforados e Organoclorados 

Interferentes endócrinos Alquilfenóis, glifosato, ácido 

diclorofenoxiacético, praguicidas 

organoclorados, metacloro, acetocloro, 

alacloro, clorpirifóis, metoxicloro e 

piretróides sintéticos 

Doenças hepáticas Organoclorados, herbicidas dipiridilos 

Doenças renais Organoclorados 

Doenças dermatológicas Organofosforados e carbamatos, 

ditiocarbamatos, dioridilos.  

Fonte: Elaborado a partir de Franco Neto, 1998; Koifman et al, 2002; Peres et al, 2003; Mansour, 2004; 

Queiros e Waissmann, 2006, apud Rigoto, 2011. 

Os efeitos negativos de uma exposição e contaminação por agrotóxicos são mais 

evidenciados em pequenas comunidades rurais, pois nesses locais existem problemas 

relacionados às precárias condições sanitárias, deficiência no sistema de saúde local e 

falta de infra-estrutura da população local, geralmente, de baixas condições 

socioeconômicas. Outro ponto relevante é fato dos trabalhadores dessas comunidades 

terem baixo nível de instrução, o que os impede de desempenharem sua função de maneira 

adequada, pois eles não têm a capacidade de ler e entender o rótulo desses produtos. 

Impedindo, assim, o uso correto dos agrotóxicos, através de procedimentos adequados de 

preparação e aplicação (VEIGA, 2007). 

A linguagem técnica dos produtos e manuais é pouco acessível à maioria dos 

trabalhadores que lidam com estes produtos e os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI). Nem sempre os EPIs estão adequados à realidade social, cultural, econômica e ao 

clima que os trabalhadores brasileiros enfrentam. (VASCONCELOS, 2014) 
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Conhecer a classificação dos agrotóxicos quanto à ação no organismo, 

dependendo do grupo químico a que pertence, é muito importante para o setor da saúde, 

pois permitem previnir os agravos decorrentes da exposição a estes, bem como para um 

correto diagnóstico e tratamento de intoxicações (MIRANDA, 2007). 

Para Rigotto (2011), há diversos elementos que interferem no risco de que os 

agrotóxicos causem danos à saúde dos trabalhadores expostos, dentre eles estão: a 

nocividade do agrotóxico, as condições de exposição e a vulnerabilidade. 

A nocividade é representada por quatro fatores: a classificação toxicológica e 

ambiental do produto; as vias de absorção, metabolização e eliminação;os órgãos-alvo e 

a toxicidade aguda e crônica não apenas no princípio ativo, mas também de seus 

contaminantes metabólitos e a ocorrência de exposição múltipla aliada às possibilidades 

de seus efeitos independentes, sinérgicos e antagônicos. (RIGOTTO, 2011) 

Já as condições de exposição são definidas por diferentes elementos, dentre elas 

as características gerais do processo de produção e de trabalho, os volumes de agrotóxico 

utilizados, a frequência de uso (anual, mensal, semanal, diária), as formas de aplicação 

(irrigação, pulverização costal, trator, pulverização aérea); as formas de armazenamento 

e transporte de produtos e de descarte de resíduos; as funções exercidas pelo trabalhador 

(atividades, formas de contato e exposição, esforço físico associado); o tempo de 

exposição (anos de trabalho com agrotóxico e interrupções, jornada de trabalho diária e 

semanal, horas extras, pausas, férias); a organização do trabalho (ritmo de trabalho, 

controle do trabalhador sobre o modo operatório, imposição de situações de risco como a 

re-entrada antecipada) e as medidas de proteção administrativas, coletivas e individuais. 

(RIGOTTO, 2011) 

A vulnerabilidade dos trabalhadores vai levar em conta o acesso à informação 

adequada, que permita ao trabalhador compreender os riscos a que está exposto, bem 

como adquirir habilidades para o exercício das atividades com as medidas de proteção. 

Outros fatores para a vulnerabilidade são a liberdade para recusar-se ao trabalho insalubre 

e inseguro, sem sofrer as punições; a presença de alternativas de trabalho, renda e modelo 

de produção; o estado geral de saúde, incluindo o estado nutricional e a segurança 

alimentar, bem como as condições de saúde, hábitos ou patologias pregressas que 

poderiam ampliar sua susceptabilidade aos agrotóxicos. (RIGOTTO, 2011) 

A disposição a aceitar um risco adicional por uma pessoa ou uma comunidade 

rural estaria baseada no nível de risco percebido e não no risco real de danos 

ambientais e à saúde humana que estariam submetidos. Por isso, a 

disponibilidade e a qualidade da informação sobre os potenciais riscos na 

utilização de agrotóxicos poderiam alterar essa percepção de risco e, 
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consequentemente, a disposição a aceitar certo dano ambiental ou prejuízo à 

saúde humana (VEIGA, 2007). 

De acordo com Veiga (2007), no Brasil, a legislação (NR7, NR 31) estabelece 

que todos os trabalhadores rurais devem realizar exames médicos ocupacionais, incluindo 

a avaliação dos riscos químicos, como os agrotóxicos. 

 

2.3 Agrotóxicos: consumo, produtividade e demais benefícios  

 

Os agrotóxicos trouxeram muitos benefícios para a agricultura quando 

aumentaram a produtividade, ou seja, uma maior produção agrícola colhida para uma 

determinda área plantada. Esse aumento de produtividade poderia elevar a oferta mundial 

de alimentos, pois reduziria a demanda por recursos naturais e por recursos tecnológicos 

para produzir uma mesma quantidade de produtos agrícolas a ser ofertada. Para muitos, 

o agrotóxico, atualmente, é visto como um instrumento necessário para que sistemas 

produtivos rurais sejam viáveis, porque muitos desses sistemas só se  onsequência 

devido à utilização desses compostos para compensar sua perda de produtividade 

(VEIGA, 2007). 

De acordo com Soares (2008), todo o processo que levou a esse aumento de 

oferta de agrotóxicos ficou conhecido como a “Revolução Verde” e foi consequência do 

desenvolvimento e difusão de variedades modernas, com elevada produtividade e alto 

aproveitamento de agroquímicos. A “Revolução Verde”, o pacote tecnológico e os 

incentivos fiscais originaram um novo modelo de produção, culminando em um 

considerável incremento na produção, que transformou a agricultura brasileira em uma 

das mais competitivas do mundo. Para Veiga (2007), historicamente, o modelo agrícola 

brasileiro baseia-se no uso de agrotóxicos para compensar problemas do processo 

produtivo, como: uso intensivo e impróprio do solo; adoção de técnicas inadequadas de 

manejo e conservação do solo; degradação de ecossistemas e aumento da severidade de 

pragas e doenças. 

De acordo com Aktar (2009), o aumento da produtividade tem ocorrido devido 

a diversos fatores, incluindo o uso de fertilizantes, melhores variedades e uso de 

máquinas. Os agrotóxicos foram parte integrante desse processo, reduzindo as perdas por 

ervas daninhas, doenças e pragas de insetos que podem reduzir a qualidade de produtos 

aptos para a colheita.  
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Warren (1998) mostrou os aumentos espetaculares no rendimento das colheitas 

nos Estados Unidos ao longo do século XX, graças ao uso de agrotóxicos. Webster et al 

(1999) afirmaram que perdas econômicas consideráveis são sofridas sem o uso de 

agrotóxicos e quantificou aumentos significativos no rendimento e na margem econômica 

graças ao uso deles.  

Para Lomborg & Bjorn (2001, apud COOPER 2007), se os agrotóxicos fossem 

abolidos, o número de vidas salvas seria superado, num fator de 1000 vezes mais, pelo 

número de vidas perdidas por causa de dietas mais pobres. Perdas secundárias seriam: 

grandes danos ambientais devido à maior necessidade de terra, uma agricultura menos 

produtiva e um custo financeiro de cerca de US$ 20 bilhões. 

Além disso, Kole et al (1999), afirmou que a maioria dos agrotóxicos no 

ambiente sofrem transformação fotoquímica para produzir metabólitos que são 

relativamente menos tóxicos para os seres vivos e o meio ambiente. Para Vital (2017), os 

agrotóxicos atuais não são mais simples adaptações de armas de guerra. Mesmo usando 

alguns elementos em comum, os produtos modernos já englobam muita tecnologia, pois, 

além da eficiência contra pragas, eles ainda precisam ser seguros para o aplicador, bem 

como apresentar baixo impacto ambiental, além de deixar o mínimo de resíduos possíveis 

nos alimentos.  

Existe uma grande variedade de resultados positivos decorrentes do uso de 

agrotóxicos e para facilitar uma análise sistemática capaz de desvendar os vários 

benefícios, um modelo hierárquico é comumente adotado, compreendendo: efeitos; 

benefícios primários e benefícios secundários (COOPER, 2007).  

Os efeitos são os resultados imediatos do uso de agrotóxicos, como por exemplo, 

matar as lagartas de um repolho. Estes não são classificados como benefícios, pois as 

consequências dos efeitos ainda não se manifestaram. Os três principais efeitos dos 

agrotóxicos são: controle de pragas agrícolas (incluindo ervas daninhas) e vetores de 

doenças de plantas; controle de doenças humanas e pecuárias, bem como de organismos 

indesejados e prevenir ou controlar organismos que prejudicam outras atividades e 

estruturas humanas (COOPER, 2007). 

Os benefícios primários são as  onsequências dos efeitos dos agrotóxicos, os 

ganhos diretos esperados de seu uso. Por exemplo, o efeito de matar lagartas impede que 

elas se alimentem da cultura e traz o benefício primário de maior rendimento e qualidade 

do produto a ser colhido (COOPER, 2007). 
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Os benefícios secundários não são imediatos, são, intuitivamente, menos óbvios 

e suas consequências podem ser observadas a longo prazo. Para estes, é mais difícil 

estabelecer causa e efeito, mas podem ser justificativas poderosas para o uso de pesticidas, 

a exemplo do maior rendimento de uma determinada cultura que pode trazer uma receita, 

que, se for bem investida, poderá trazer benefícios a grupos e comunidades (COOPER, 

2007). 

Para Cooper (2007), os agrotóxicos não só previnem as perdas nas culturas 

existentes, como também ampliam a gama de opções de culturas viáveis que um 

agricultor pode plantar em determinadas épocas do ano. De acordo com Ridsill-Smith e 

Pavri (2000, apud COOPER 2007), o controle de pragas de pastagens também podem 

trazer benefícios de produtividade à pecuária. Usando um único inseticida custando US$ 

10/há para controlar o ácaro vermelho em trevo, os criadores de ovelhas aumentaram o 

valor de sua produção de lã em US$ 50/há. 

Segundo CropLife (2004, apud COOPER 2007), os herbicidas são o tipo de 

agrotóxico mais utilizado, já que as ervas daninhas são a principal restrição que limita o 

rendimento de muitas culturas. Os herbicidas representam cerca de 50% de toda a colheita 

usando produtos químicos de proteção em todo o mundo,os inseticidas e fungicidas 

representam cerca de 17% cada. 

Para Anon (2005, apud COOPER 2007), muitas pessoas agora desfrutam de uma 

alimentação mais saudável e vida mais longa que no passado. A expectativa de vida média 

nos EUA, que era de 47 anos em 1900, subiu para 78. Na França, a expectativa de vida 

aumentou em 3 meses todos os anos nos últimos 50 anos. A vida também é mais 

confortável no século XXI do que aquela experimentada por nossos ancestrais que 

tendiam a trabalharem duro e morrerem jovens (ATREYA, 2006).  

Mais comida nas comunidades também permite uma melhor nutrição, que leva 

a vidas mais saudáveis. Pessoas mais saudáveis também são, de um modo geral, pessoas 

mais felizes, mais produtivas e capazes de contribuir melhor para sua sociedade. Isso 

contrasta com a situação em que a má nutrição, resultante de limitações suprimentos 

alimentares, aumenta a susceptibilidade a doenças, reduzindo a energia e produtividade 

das pessoas em um círculo vicioso de privação (COOPER, 2007). 

Os agrotóxicos utilizados em produtos armazenados podem prolongar a 

viabilidade vida desses produtos e evitar enormes perdas pós-colheita por pragas e 

doenças. Dales e Golob (1997, apud COOPER 2007) relataram que os inseticidas podem 

proteger grãos armazenados em sacos ou caixas de deterioração de insetos. De acordo 
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com Ross (2005, apud AKTAR 2009), as doenças transmitidas por vetores são tratadas 

de forma mais eficaz matando os vetores. Os inseticidas são muitas vezes a única forma 

prática de controlar os insetos que espalham doenças mortais, como a malária, resultando 

em cerca de 5000 mortes por dia. 

No Brasil, o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA), criado em 

1975, foi o responsável por dar início ao aumento do consumo de agrotóxicos. A produção 

desses compostos químicos era de 4 mil toneladas em 1964 e passou para 56 mil toneladas 

em 1980. De acordo com o Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, o 

período entre 1974 e 1980 concentrou o maior volume de investimentos da indústria de 

agrotóxicos de toda sua história (VITAL, 2017).   

A utilização desses produtos também foi fortemente estimulada pelos 

militares. Com o objetivo de aumentar a produção nacional e reduzir a 

dependência externa por alimentos, o governo brasileiro expandiu o crédito de 

custeio para agricultura, mas passou a exigir como contrapartida que parte dos 

recursos fossem investidos em insumos agrícolas modernos, como máquinas, 

sementes de melhor qualidade, fertilizantes nitrogenados e pesticidas. A 

disseminação dessas tecnologias fez com que o agronegócio brasileiro desse 

um salto de produtividade no campo, mas também gerou grandes lucros às 

empresas fornecedoras de insumos, que por muitos anos tiveram suas vendas 

garantidas (VITAL, 2017). 

Nas últimas décadas, o Brasil transformou-se em uma potência agrícola. Hoje, o 

país é tido como celeiro do mundo e considerado como o único país, entre os grandes 

exportadores de alimento, com o potencial de aumentar significativamente sua produção 

nos próximos anos. Em 2009, o país ultrapassou os Estado Unidos e assumiu a liderança 

mundial em vendas de agrotóxicos, posição que ocupa até os dias atuais (VITAL, 2017).  

A liderança brasileira em volume é explicada pelo clima tropical, que se por 

um lado permite o plantio nas quatro estações e a colheita de até três safras 

anuais, por outro lado é muito mais propício ao desenvolvimento de pragas. 

Com as temperaturas elevadas, chuvas e comida disponível o ano todo, os 

invasores se multiplicam com facilidade. Os agroquímicos são utilizados para 

frear o crescimento dessas populações e assim evitar danos maiores às 

lavouras. No hemisfério norte, a neve cobre o solo durante os meses do 

inverno, fazendo boa parte do controle de pragas. Enquanto no Brasil a 

utilização de pesticidas é distribuída ao longo dos doze meses, nos Estados 

Unidos concentra-se apenas nos meses quentes (VITAL, 2017). 

Os inseticidas são o tipo de agrotóxico mais utilizados pelos agricultores 

brasileiros atualmente, com US$ 3,2 bilhões de vendas, seguidos pelos herbicidas (US$ 

3,1 bilhões) e os fungicidas (US$ 2,9 bilhões). O estado do Mato Grosso é o maior 

consumidor de agrotóxicos, concentrando 23% das vendas do ano de 2015. Na segunda 

posição estiveram empatados os estados de São Paulo e Paraná com 13.4%, Rio Grande 

do Sul (12,8 %), Goiás (8,7%), Minas Gerais (7,2%), Bahia (5,7 %) e Mato Grosso do 
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Sul (5,6%). Os demais estados representam pouco mais de 10% das vendas quando 

somados (VITAL, 2017).  

De acordo com Theisen (2010), no ano de 2009, as culturas que mais utilizaram 

defensivos agrícolas, de acordo com os valores referentes às vendas de produtos, foram: 

soja (47,1%); milho (11,4%); cana (8,2%); algodão (7,4%); café (3,8 %); citrus (3%) e 

demais culturas (19,1%).  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Área de estudo e fonte dos dados 

 

O estudo foi realizado adotando como unidade de observação as unidades 

federativas brasileiras. Por se tratar de uma análise realizada a partir de dados secundários, 

o período de análise foi definido e as variáveis discutidas foram definidas adotando-se 

como critérios: 

a) disponibilidade de dados para todas as unidades federativas brasileiras, 

b) confiabilidade das fontes de publicação, 

c) pertinência quanto ao tema da pesquisa. 

Na Quadro 3 consta a descrição de variável discutida quanto à fonte e 

periodicidade, segundo o objetivo ao qual se encontra associada. De um modo geral, 

foram analisados os dados a partir do ano de 2009, ano em que o Brasil assumiu a 

liderança mundial em vendas de agrotóxicos. A título de esclarecimento útil na 

compreensão da descrição os dados referentes às lavouras e irregularidades no uso de 

agrotóxicos, a responsabilidade pelo monitoramento e fiscalização de resíduos em 

agrotóxicos no Brasil estão definidas no Decreto n. 4.074/2002, que regulamenta a “Lei 

de Agrotóxicos” n. 7.802, de 11 de julho de 1989. No art. 71 do referido decreto consta 

que tais atribuições são competência de órgãos federais vinculados aos setores da 

agricultura, saúde e meio ambiente, mais especificamente a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) vinculada à saúde, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vinculado ao meio ambiente e Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
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Quadro 3 - Descrição das variáveis adotadas na pesquisa 

Objetivo Variável Periodicidade Fonte 

Descrição do 

comportamento das 

vendas de agrotóxicos 

• Vendas por unidade 

federativa 

 

2009 a 2016. 

Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente 

e dos Recursos 

Naturais 

Renováveis 

(IBAMA). 

 

• Vendas por classe de 

uso (herbicidas, fungicidas, 

inseticidas e 

acaricidas/inseticidas) 

 

Identificação das 

principais lavouras 

afetadas por 

irregularidades no 

uso de agrotóxicos 

• Agrotóxicos com maior 

número de irregularidades 

• Tipos de agrotóxicos por 

lavouras 

• Número de agrotóxicos por 

lavoura 

• Número de irregularidades 

no uso de agrotóxico, por 

lavoura 

2013 a 2015 

Programa de 

Análise de 

Resíduos de 

Agrotóxicos em 

Alimentos (PARA) 

- Agência Nacional 

de Vigilância 

Sanitária 

(ANVISA) 

Análise da evolução 

das notificações de 

intoxicação por 

agrotóxicos 

• Percentual de 

estabelecimentos 

agropecuários com casos de 

intoxicação por agrotóxicos 

2006 

 

Censo 

Agropecuário 2006 

– Instituto 

Brasileiro de 

Geografia e 

Estatística (IBGE). 

• Notificações de óbito 

por intoxicação exógena, 

agente tóxico: agrotóxico 

agrícola 

 

2009 a 2017 

SINAN - Sistema 

de Informação de 

Agravos de 

Notificação, 

disponível no 

DATASUS 

Análise da relação 

entre as vendas de 

agrotóxicos e 

indicadores agrícolas  

de lavouras 

temporárias e 

permanentes. 

 

• Quantidade produzida por 

lavoura (ton) 

• Produtividade por lavoura 

(Kg/ha) 

2016 

Pesquisa Produção 

Agrícola Municipal 

- Instituto 

Brasileiro de 

Geografia e 

Estatística (IBGE). 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nesse grupo, a Anvisa é responsável por avaliar e classificar os agrotóxicos, seus 

componentes e afins. Como forma de operacionalizar essa missão, o órgão coordena o 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – PARA. O PARA 
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fornece relatórios com informações sobre a presença de resíduos de agrotóxicos nos 

principais alimentos consumidos pelos brasileiros. De acordo com ANVISA (2016) 

dentre as informações disponibilizadas é possível verificar: 

a) se os níveis de resíduos de agrotóxicos se encontram dentro dos Limites 

Máximos de Resíduos (LMR); 

b) se os agrotóxicos utilizados nas lavouras são registrados no país e são 

aplicados conforme autorização específica; 

c) se o agrotóxico está causando risco à saúde da população. 

O relatório do PARA utilizado nesta monografia foi o mais recente, 

correspondente ao período 2013 a 2015 e com abrangência nacional. No relatório constam 

informações referentes a 25 lavouras mais frequentes na dieta da população brasileira 

divididas em cinco classes de alimentos: i) cereal/leguminosa, ii) fruta; iii) hortaliça 

folhosa; iv) hortaliça não folhosa e v) raiz, tubérculo e bulbo. As lavouras selecionadas 

foram: abacaxi, abobrinha, alface, arroz, banana, batata, beterraba, cebola, cenoura, 

couve, feijão, goiaba, laranja, maçã, mamão, mandioca (farinha), manga, milho (fubá), 

morango, pepino, pimentão, repolho, tomate, trigo (farinha) e uva. Além disso foram 

pesquisados até 232 agrotóxicos.  

 

3.2 Métodos de análise 

 

A pesquisa realizada apresentou natureza bibliográfica e documental. Segundo 

Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa bibliográfica permite o estudo de um tema 

específico a partir de registros disponíveis em livros, periódicos, artigos, teses, 

dissertações enfim, documentos de caráter científico. A pesquisa documental, segundo 

Oliveira (2007, p.6), “é a busca de informações em documentos que não receberam 

nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, 

filmes, gravações, fotografias, entre outros materiais de divulgação”.  

De forma complementar, a organização e condensação dos dados obtidos foi 

realizada com o auxílio de técnicas de estatística descritiva: tabelas e gráficos. 

Especificamente, a análise da relação entre as variáveis vendas de agrotóxicos e 

indicadores agrícolas foi realizada por meio do cálculo do coeficiente de correlação de 

Pearson, o qual, segundo Fávero et al (2009) varia de -1 a 1 sendo valores negativos 

indicativos de uma relação inversa entre as variáveis e valores positivos a uma relação 

direta. Além disso, quanto mais próximo de 1, maior a relação entre as variáveis.  
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Por fim, foram construídos mapas temáticos para uma melhor visualização 

espacial do uso de agrotóxicos no Brasil. Para tanto, as unidades federativas foram 

agrupadas em três classes: com menores níveis da variável em questão, níveis 

intermediários e maiores níveis. Esse agrupamento foi feito por meio de análise de 

agrupamento, método k-médias, conforme descrito em Fávero et al (2009). O software 

usado na construção dos mapas foi o ArcGis. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Comportamento das vendas de agrotóxicos no Brasil 

 

O artigo 41 do Decreto nº 4074 de 2002 diz que as empresas que possuem registros 

de produtos agrotóxicos no Brasil são obrigadas a apresentar semestralmente ao poder 

público relatórios de comercialização destes produtos. Estes relatórios permitem 

acompanhar o volume de agrotóxicos comercializados em nosso país, bem como das 

quantidades importadas e exportadas. Já os boletins anuais têm como base os dados 

contidos nos relatórios semestrais apresentados pelas empresas (IBAMA, 2018). O 

resumo das vendas de agrotóxicos no Brasil no período 2009 a 2016 encontra-se na Figura 

1. 

Figura 1 - Comercialização de agrotóxicos e afins por área plantada com lavouras 

temporárias. Brasil. Período 2009-2016. 

  

             Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 2 mostra que a quantidade de vendas dos agrotóxicos quanto às classes 

de uso no Brasil se mantém com números bem próximos ao longo do período, com 

herbicidas variando entre 50% e 60%, fungicidas entre 10% e 15% e inseticidas entre 7% 

e 15%. 
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Figura 2 - Percentual de vendas das principais classes de uso de agrotóxicos de 2009 a 

2016. 

 

                          Fonte: elaborado pelo autor 

Na análise dos dados de vendas, a maioria das Unidades Federativas esteve, em 

níveis de crescimento, próximo à faixa dos 50%, sendo o estado do Rio de Janeiro o único 

a ter decréscimo nas vendas durante o período, como se observa na Figura 3. Na região 

Norte, Acre, Pará e Tocantins destacaram-se com maiores taxas de crescimento, com 

90%, 87% e 80% respectivamente. No Nordeste, Paraíba e Piauí tiveram as maiores taxas, 

com 70% e 68% respectivamente. 

Figura 3 - Taxa de crescimento nas vendas de agrotóxico e afins no período de 2009 a 

2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Foram analisados os dados referentes às principais classes de uso, dentro das 

Unidades Federativas, como se observa Figura 4. Quanto aos herbicidas, as unidades que 

apresentaram decréscimo nas vendas foram Ceará e Rio de Janeiro com queda de 118% 

e 364%, respectivamente. Na Região Norte todos os estados tiveram crescimento acima 
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de 70%, com exceção do Amapá, com crescimento de apenas 34%. Na Região Nordeste 

a maioria das unidades tiveram crescimento em torno de 50% e 60%, com destaque para 

Paraíba que teve aumento de 79%. Na Região Sul, o estado do Rio Grande do Sul teve 

destaque como a unidade que teve menor crescimento no Brasil, com percentual de 33%.  

Figura 4 - Taxa de crescimento nas vendas de herbicidas no período de 2009 a 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Em relação aos fungidas, como observa-se naa Figura 5, os estados que 

apresentaram queda nas vendas foram Roraima e Rio de Janeiro, com 33% e 2% 

respectivamente. Na região norte teve destaque o estado do Pará, com aumento de 93% 

nas vendas e, no nordeste, o estado de Alagoas teve aumento de 77%. Sendo a Bahia, com 

6%, o estado com menor aumento de vendas de todas as unidades federativas. Na região 

sul, o destaque foi o estado de Paraná, com aumento 81%. No centro-oeste, o Distrito 

Federal alcançou número menor que as outras unidades federativas da região, com 16% 

de crescimento.  

Figura 5 - Taxa de crescimento nas vendas de fungicidas no período de 2009 a 2016. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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 Quanto aos inseticidas, como se observa na Figura 6, Amazonas e Ceará tiveram 

baixa nas vendas, com queda de 29% e 45% respectivamente. Na região norte, o Acre 

teve destaque com aumento de 98%. No nordeste, Maranhão e Piauí tiveram os maiores 

aumentos, com 80% e 81%, respectivamente. Sendo a Paraíba, a unidade federativa com 

a menor taxa de cerscimento do país, com 1%. Na região sudestes, o Rio de Janeiro não 

apresentou taxa de crescimento, mantendo basicamente a mesma quantidade vendida ao 

longo do período. Na região sul, o estado de Santa Catarina obteve menor taxa de 

crescimento, com 12%.  

Figura 6 - Taxa de crescimento nas vendas de inseticidas no período de 2009 a 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto à periculosidade dos agrotóxicos comercializados no Brasil nota-se que 

a classe mais utilizada na maioria dos estados é a III - produto perigoso ao meio ambiente 

(Tabela 1). Contudo, observa-se que os agrotóxicos da classe II ocuparam um percentual 

significativo nas vendas do Pará, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o 

que se constitui um alerta para os órgãos de vigilância dado o potencial dano que podem 

causar ao ambiente e à saúde da população.  
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Tabela 1 - Quantidade comercializada de ingrediente ativo e participação percentual da 

quantidade comercializada, segundo a classe de periculosidade ambiental em relação ao 

total das vendas na Unidade Federativa. 2016.  

 

UF 

CLASSE I* CLASSE II CLASSE III CLASSE IV TOTAIS 

Qtde 

(kg/ha) 

Part. 

(%) 

Qtde 

(kg/ha) 

Part. 

(%) 

Qtde 

(kg/ha) 

Part. 

(%) 

Qtde 

(kg/ha) 

Part. 

(%) 

Qtde 

(kg/ha) 

Part. 

(%) 

AC 0,04 0,44 1,12 11,44 8,47 86,84 0,12 1,28 9,75 100 

AL 0,01 0,68 1,67 20,18 1,57 76,92 0,03 2,22 3,28 100 

AM 0,01 0,00 0,19 3,42 0,71 95,94 0,02 0,65 0,92 100 

AP 0,00 0,26 0,08 28,49 2,24 66,71 0,02 4,53 2,33 100 

BA 0,11 0,91 1,71 29,72 2,82 65,37 0,37 4,00 5,01 100 

CE 0,00 0,06 0,10 25,88 0,25 67,75 0,03 6,30 0,37 100 

DF 0,06 0,76 1,40 25,48 3,59 67,34 0,33 6,42 5,38 100 

ES 0,02 0,24 1,45 23,69 3,16 72,33 0,21 3,74 4,85 100 

GO 0,07 0,54 2,18 23,24 4,70 71,20 0,42 5,02 7,36 100 

MA 0,01 0,88 1,31 25,68 3,99 66,26 0,21 7,17 5,52 100 

MG 0,05 0,75 1,97 47,27 4,27 39,03 0,42 12,96 6,70 100 

MS 0,08 0,27 2,00 44,51 4,18 50,67 0,41 4,56 6,67 100 

MT 0,07 0,35 2,30 40,99 4,36 53,53 0,48 5,13 7,21 100 

PA 0,02 0,16 1,63 51,02 3,81 47,99 0,26 0,83 5,71 100 

PB 0,01 0,37 0,93 30,47 1,06 65,79 0,10 3,37 2,09 100 

PE 0,01 2,23 1,41 34,11 1,84 56,30 0,18 7,36 3,44 100 

PI 0,02 0,40 0,75 30,01 2,30 65,16 0,16 4,43 3,23 100 

PR 0,05 0,69 1,70 29,37 4,45 63,68 0,56 6,26 6,75 100 

RJ 0,04 0,63 2,19 38,16 3,30 57,51 0,21 3,70 5,73 100 

RN 0,01 0,62 0,70 34,69 0,58 55,34 0,19 9,35 1,47 100 

RO 0,08 0,69 2,63 25,15 5,79 65,86 0,35 8,30 8,85 100 

RR 0,00 0,58 1,10 32,26 2,88 61,31 0,27 5,84 4,25 100 

RS 0,05 0,65 1,81 25,54 4,85 68,40 0,38 5,41 7,09 100 

SC 0,04 1,12 2,47 26,02 4,69 66,77 0,45 6,09 7,65 100 

SE 0,01 0,97 0,64 29,61 1,39 63,76 0,07 5,67 2,11 100 

SP 0,06 1,25 3,07 29,90 4,90 62,64 0,83 6,21 8,86 100 

TO 0,04 0,98 1,41 31,86 3,72 60,54 0,35 6,61 5,52 100 

Brasil 0,07 1,01 2,17 30,31 4,45 62,24 0,46 6,44 7,14 100 

*Classe I – produto altamente perigoso ao meio ambiente. 

Classe II – produto muito perigoso ao meio ambiente. 

Classe III – produto perigoso ao meio ambiente. 

Classe IV – produto pouco perigoso ao meio ambiente. 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBAMA 

Por fim, corroborando as análises anteriores, apresenta-se na Figura 7 a 

distribuição espacial das vendas de agrotóxicos no Brasil referentes ao ano de 2016. 

Assumindo que as vendas representam o próprio consumo de agrotóxico nos 

estabelecimentos agrícolas, as unidades federativas onde se verifica o maior uso desses 

produtos devem ser monitoradas e fiscalizadas.   
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Figura 7 - Distribuição espacial das vendas de agrotóxicos e afins (kg vendido de 

ingrediente ativo por ha). 2016 

 

                                             Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2 Irregularidades na utilização de agrotóxicos nas lavouras mais consumidas no 

Brasil 

 

Como descrito na metodologia, os resultados referentes ao uso de agrotóxicos 

nas principais lavouras consumidas pelos brasileiros foram extraídos do relatório do 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – PARA e referem-se ao 

período de 2013 a 2015. O monitoramento analisou um total 12.051 amostras distribuídas 

entre as 25 lavouras citadas anteriormente. Considerando-se esse total, 42% não 

apresentaram resíduos de agrotóxicos, 38,3% apresentaram resíduos porém, dentro dos 

Limites Máximos de Resíduos (LMR) aceitáveis1. O restante das amostras apresentaram 

irregularidades de dois tipos: 18,3% apresentaram resíduos de agrotóxicos não 

                                                           
1 LMR é definido pela Anvisa a partir da análise das concentrações de resíduos que permanecem nas 

lavouras após a aplicação dos agrotóxicos, respeitadas as boas práticas agrícolas.   
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autorizados para a lavoura e 3% mostraram quantidade de agrotóxicos acima do permitido 

(1,7% apresentam essas duas irregularidades, simultaneamente).  

De acordo com ANVISA (2016) um alimento só pode ser ingerido se a 

concentração de resíduo de agrotóxico for igual ou inferior ao LMR. Se esse resíduo 

ultrapassar o LMR há risco para a saúde. Quanto à autorização de uso, a “Lei de 

Agrotóxicos” n. 7.802, de 11 de julho de 1989, estabelece que os agrotóxicos somente 

podem ser utilizados no país se forem registrados em órgão federal competente, de acordo 

com as diretrizes e exigências dos órgãos responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura.  

Dos 232 agrotóxicos fiscalizados, 98 agrotóxicos não foram encontrados nas 

amostras. Os mais utilizados foram carbendazim, acefato, ditiocarbamatos (precursores 

de CS2) e tebuconazol. Contudo, acefato, carbendazim e Clorpirifós apresentaram a 

maior quantidade de irregularidades (Tabela 2). 

 
 

 Tabela 2 - Agrotóxicos com maior número de irregularidades detectadas na avaliação da 

ANVISA. 2012 a 2015. Brasil. 

Agrotóxico 

Número de 

lavouras 

monitoradas 

Número de 

amostras 

monitoradas 

Total de 

amostras 

com 

detecções 

do 

agrotóxico 

% de 

amostras 

com 

detecções 

Número 

de 

amostras 

com 

detecções 

irregulares 

% de 

amostras 

com 

detecções 

irregulares 

Acefato  25 12.051 1.268 10,5 613 5,09 

Carbendazim  24 10.668 2.553 23,9 327 3,06 

Clorpirifós  22 10.454 946 9,04 343 3,28 

Fonte: ANVISA (2016) 

 

Na Tabela 3 constam os resultados do PARA para as 25 lavouras analisadas. 

Como é possível analisar, morango, uva, abobrinha e pimentão são as lavouras com maior 

percentual de uso de agrotóxicos em condições insatisfatórias. Isso se dá, principalmente 

devido ao elevado uso de agrotóxicos não autorizados. Tal situação reflete a falta de 

suporte fitossanitário para algumas culturas. Nota-se, também, que os registros de 

agrotóxicos aplicados a lavouras de baixo retorno econômico não são frequentes, o que 

leva a não inclusão das mesmas nos documentos oficiais que autorizam que determinado 

agrotóxico seja empregado no seu cultivo.  
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Tabela 3. Condições de uso de agrotóxicos nas principais lavouras brasileiras. Período 

2013 a 2015. 

Lavoura 

Principais 

agrotóxicos 

detectados 

Total de 

amostras 

analisad

as 

Total de 

agrotóxic

os 

detectado

s 

Percentual de amostras 

em condições 

satisfatórias 

Percentual de 

amostras em condições 

insatisfatórias 

Sem 

resíduos 

de 

agrotóxico

s 

pesquisad

os 

Com 

resíduos de 

agrotóxicos 

em 

concentraçõ

es iguais ou 

inferiores 

ao LMR 

Com 

presença 

de 

resíduos 

de 

agrotóxic

os acima 

do LMR 

Com uso 

de 

agrotóxic

os não 

autorizad

os para 

uso na 

lavoura 

Arroz 

Tebuconazol, 

pirimifós-

metílico e 

cipermetrina 

746 33 55,2 40,6 0,7 3,5 

Feijão 

Carbendazim, 

flutriafol e 

procimidona 

764 45 30,1 62,7 1,0 6,3 

Milho 

Pirimifós-

metílico, 

diclorvós e 

clorpirifós 

729 7 53,1 45,1 0,1 1,6 

Trigo 

Pirimifós-

metílico, 

bifentrina, 

fenitrotiona e 

clorpirifós 

506 17 49,0 43,5 0,2 7,3 

Abacaxi 

Carbendazim, 

imidacloprido 

e tebuconazol 

240 12 53,8 30,8 11,3 7,9 

Banana 

Imidacloprido, 

carbendazim e 

tiabenazol 

501 23 80,0 17,2 1,6 1,2 

Goiaba 

Azoxistrobina,  

acefato e 

fentoato 

406 43 48,0 6,4 4,4 44,8 

Laranja 

Piraclostrobina

, clorpirifós e 

carbendazim 

744 64 19,0 73,0 1,1 7,3 

Maçã 

Ditiocarbamat

os, 

carbendazim e 

acetamiprido 

764 47 1,3 88,1 3,3 8,9 

Mamão 

Carbendazim, 

ditiocarbamato

s, e 

tebuconazol 

722 49 11,4 71,2 3,9 15,0 

Manga 

Carbendazim, 

ditiocarbamato

s e acefato 

219 15 49,8 34,2 1,4 14,6 

Morango 

Carbendazim, 

azoxistrobina 

e 

difenoconazol 

157 48 1,3 26,1 26,1 70,1 

Uva 

Acefato, 

dimetomorfe e 

difenoconazol 

224 51 4,9 20,5 8,9 71,9 
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Lavoura 

Principais 

agrotóxicos 

detectados 

Total de 

amostras 

analisad

as 

Total de 

agrotóxic

os 

detectado

s 

Percentual de amostras 

em condições 

satisfatórias 

Percentual de 

amostras em condições 

insatisfatórias 

Sem 

resíduos 

de 

agrotóxico

s 

pesquisad

os 

Com 

resíduos de 

agrotóxicos 

em 

concentraçõ

es iguais ou 

inferiores 

ao LMR 

Com 

presença 

de 

resíduos 

de 

agrotóxic

os acima 

do LMR 

Com uso 

de 

agrotóxic

os não 

autorizad

os para 

uso na 

lavoura 

Alface 

Imidacloprido, 

difenoconazol 

e carbendazim 

448 42 49,6 14,1 8,3 34,2 

Couve 

Deltametrina, 

imidacloprido 

e Lambda-

Cialotrina 

228 35 55,7 10,1 8,8 30,7 

Repolho 

Acefato, 

metamidofós e 

procimidona 

491 19 70,5 13,4 1,6 15,3 

Abobrin

ha 

Carbendazim, 

acefato e 

metalaxil-m 

216 31 19,0 3,2 3,2 77,8 

Pepino 

Metalaxil-m, 

acefato e 

carbendazim 

487 38 44,8 25,5 2,7 28,3 

Pimentão 

Imidacloprido, 

acefato e 

carbendazim 

243 59 2,1 9,1 7,8 88,1 

Tomate 

Acefato, 

imidacloprido 

e carbendazim 

730 63 6,3 61,6 8,5 27,4 

Batata 

Acefato, 

pencicurom e 

clorpirifós 

742 18 62,8 32,7 0,3 4,2 

Beterrab

a 

Clorpirifós, 

acefato e 

difenoconazol 

261 14 72,0 1,9 0,0 26,1 

Cebola Acefato 495 6 89,9 3,2 0,0 6,9 

Cenour

a 

Tebuconazol, 

linurom e 

boscalida 

518 36 28,2 36,3 0,0 35,5 

Mandioc

a 
Diclorvós e 

cipermetrina 
470 9 96,8 0,4 0,0 2,8 

Fonte: Elaborado a partir de ANVISA (2016) 

 

4.3 Evolução das notificações de intoxicação por agrotóxicos 

 

O uso de agrotóxicos é alvo de críticas por ambientalistas, profissionais da saúde 

e das ciências agrárias. O principal argumento contrário ao uso relaciona-se aos danos à 

saúde de um vasto grupo de pessoas expostas diretamente ao produto: agricultores, 

agentes de saúde pública, empregados de empresas dedetizadoras, produtoras de 
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pesticidades e de transporte, além de comerciantes e comerciários responsáveis pelas 

vendas (FARIA et al, 2007). 

Do lado de quem aplica, principalmente produtores rurais (PERES e MOREIRA, 

2003) os riscos de intoxicação são frequentes.O último Censo Agropecuário do IBGE, 

referente ao ano de 2006, mostrou um total de 1.396.077 pessoas expostas a agrotóxicos 

nos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Desse total 25.008 (2 % do total) foram 

tidas como intoxicadas, em algum nível, por esses produtos. Uma análise por unidade 

federativa permite inferir que na região Norte esses percentuais tendem a ser mais 

elevados (Figura 8).  

Figura 8 - Percentual de estabelecimentos agropecuários com casos de intoxicação por 

agrotóxicos, por unidade federativa. 2006. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Censo Agropecuário 2006 (IBGE). 

 Dados referentes a notificações mostram uma tendência crescente quanto à 

contaminação por agrotóxicos na maioria das unidades federativas brasileiras (Figura 9). 

Contudo, merece destaque a queda de casos notificados no Rio Grande do Norte e no Rio 

de Janeiro.  

Figura 9 - Taxa de crescimento nas notificações de intoxicação por agrotóxicos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Considerando-se o número de notificações de intoxicação exógena por 

agrotóxico por Kg vendido de ingrediente ativo foi possível classificar as unidades 

federativas em três grupos: unidades federativas com menor quantidade relativa de casos 

(21 unidades federativas), com níveis intermediários (cinco unidades federativas) e níveis 

elevados (uma unidade federativa). A situação do estado do Ceará destoa 

significativamente do restante do país com 397,7 notificações por kg de agrotóxico 

vendido. Essa situação é preocupante, haja vista que esse número pode ser bem maior, 

dado que é expressiva a quantidade de intoxicações não notificadas, o que mascara a 

magnitude do problema (ALMEIDA et al, 2017). A não notificação de casos de 

intoxicação é comum em decorrência de fatores como automedicação, despreparo de 

equipes de saúde para o diagnóstico correto, associação com outras patologias (RAMOS 

et al, 2006). A Figura 10 mostra a distribuição espacial das notificações intoxicação 

exógena por agrotóxico/Kg vendido de ingrediente ativo por há, ano 2016. 

Figura 10 - Distribuição espacial das notificações intoxicação exógena por agrotóxico/Kg 

vendido de ingrediente ativo por ha – 2016. 

 

                                     Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na sequência é possível acompanha o número de óbitos (Tabela 4). Embora não 

seja possível assumir uma tendência no comportamento desse indicador, pode-se inferir 

que a aplicação de agrotóxicos é uma atividade de risco e pode causar a morte quando as 

recomendações não são seguidas. As principais vítimas são os agricultores que adotam 

sistemas de produção convencionais. Tais agricultores muitas vezes são descapitalizados 

e negligenciam os equipamentos de proteção. Ressalte-se, ainda, a falta de assistência 

técnica adequada e suficiente (SZNITOWSKI e MENEGON, 2012) e a dificuldade na 

compreensão das instruções de uso em decorrência de baixa escolaridade (FARIA et al, 

2004; OLIVEIRA et al, 2001)   

Tabela 4 -  Notificações de óbito por intoxicação exógena, agente tóxico: agrotóxico 

agrícola. Unidades Federativas e Brasil. 2010 a 2017.  

Unidade Federativa 2010 2015 2017 2010 a 2017 

Rondônia 3 5 9 51 

Amazonas s.n* s.n s.n 2 

Roraima s.n s.n s.n 1 

Pará s.n s.n 3 12 

Tocantins 2 s.n s.n 9 

Maranhão 1 1 1 10 

Piauí 3 1 5 21 

Ceará 25 15 9 129 

Rio Grande do Norte 1 1 s.n 4 

Paraíba s.n 7 3 23 

Pernambuco 44 45 14 271 

Alagoas 2 3 1 21 

Sergipe s.n s.n s.n 3 

Bahia 8 7 7 80 

Minas Gerais 18 23 18 142 

Espírito Santo 7 8 15 71 

Rio de Janeiro 2 2 2 14 

São Paulo 8 30 19 174 

Paraná 27 29 7 210 

Santa Catarina 5 9 15 73 

Rio Grande do Sul 2 1 8 36 

Mato Grosso do Sul 2 1 1 11 

Mato Grosso 4 2 10 18 

Goiás 4 5 1 36 

Distrito Federal s.n s.n s.n 5 

Brasil 168 195 148 1427 

* Ano sem notificação. 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - 

Sinan Net 
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 A análise dos dados referentes aos tipos de intoxicação entre 2009 e 2016 

mostrou que a maioria dos casos de intoxicação são classificados como intoxicação aguda 

única (fraqueza, vômitos, náuseas, convulsões, dores de cabeça), embora estudos 

apontem que para cada caso de intoxicação aguda há uma probabilidade de ocorrência de 

oito casos de intoxicação crônica (doenças manifestadas em diferentes órgãos e sistemas, 

com destaque para os problemas imunológicos, hematológicos, hepáticos, neurológicos, 

malformações congênitas e tumores (RUEG, 1991). (Figura 11) 

Figura 11 - Percentual das notificações quando ao tipo de intoxicação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Também foi analisada a taxa de crescimento dessas notificações quanto aos tipos 

de intoxicação e foi observado crescimento significativo das intoxicações agudas entre 

2009 e 2016 (Figura 12). Esse crescimento verificado no relatório da ANVISA é 

corroborado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Ministério da Saúde. De 

acordo com Souza e Camporez (2018) em 2017 foram registrados 4.003 casos de 

intoxicação, ou seja, quase 11 por dia. Além disso, foram notificadas 164 mortes e 157 

incapacitações para o trabalho. Os autores chamam atenção, ainda, para o fato de que, no 

referido ano, 1.449 tentaram suicídio pela ingestão de agrotóxicos, contra 730 tentativas 

em 2007. 
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Figura 12 - Taxa de crescimento das notificações quanto ao tipo de intoxicação. 

   

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados referentes ao número de intoxicações e ao consumo de agrotóxico 

sugerem uma relação direta entre as duas variáveis (Figura 13). Achou-se uma correlação 

moderada, de 0,43, entre a taxa de crescimento nas vendas de agrotóxicos e a taxa de 

crescimento das intoxicações por estes produtos dentro das unidades federativas. Nesse 

sentido, percebe-se uma configuração favorável ao crescimento do número de 

intoxicações que tende a ser mantida dado que: i) poucos produtores rurais utilizam EPI 

(equipamentos de proteção individual) devido ao alto custo e o desconforto que causam, 

ii) a fiscalização no uso de agrotóxicos é deficiente e o acesso ao produto se dá forma 

ilegal e em quantidades não fiscalizadas (a maior parte dos agrotóxicos usados no Brasil 

é ilegal, de acordo com Souza e Camporez, 2018), iii) há um incentivo ao uso de 

agrotóxico via redução de impostos (IPI = zero, redução do ICMs) e iv) tramita no 

Congresso Nacional uma tentativa de desregulamentação da Lei de Agrotóxicos. 
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Figura 13 - Correlação entre a venda de agrotóxicos e o número de intoxicações. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4 Uso de agrotóxicos e indicadores agrícolas das lavouras temporárias e 

permanentes 

 

O uso de agrotóxicos é justificado por seus defensores devido aos ganhos de 

produção e de produtividade nas lavouras. É comum associar a produtividade do 

agronegócio ao aumento no consumo de agrotóxicos (BOMBARDI, 2012) e assim, 

fortalecer a disseminação da prática nas lavouras brasileiras. Contudo, há aqueles que 

defendem a possibilidade de produção agrícola lucrativa sem o emprego de agrotóxicos 

(BORGHINI e TORRES, 2006 e CAMPANHOLA e VALARINI, 2001). Na Tabela 5 é 

possível visualizar as correlações estatísticas entre as vendas de agrotóxicos e os 

indicadores produção e rendimento referentes a um conjunto de dez lavouras, 

permanentes e temporárias. Como se observa, a relação entre as vendas de agrotóxicos e 

a produção mostrou-se significativa para as lavouras de feijão milho, tomate e laranja. 

Quanto à produtividade, apenas nas lavouras de feijão, milho e laranja pode-se assumir a 

associação entre as variáveis.  
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Tabela 5 - Relação entre vendas de agrotóxicos e indicadores agrícolas de lavouras 

temporárias e permanentes. Brasil. 2016. 

 Lavoura 

Coeficiente de Correlação de Pearson 

Vendas de agrotóxicos  x 

Quantidade produzida  

Vendas de agrotóxicos  x 

Produtividade 

Abacaxi -,047 ,105 

Arroz (em casca) ,334 ,207 

Feijão (em grão) ,717** ,600** 

Mandioca ,296 ,360 

Milho (em grão) ,914** ,608** 

Tomate ,476* ,327 

Banana (cacho) ,268 ,197 

Goiaba ,216 ,095 

Laranja ,434* ,568** 

Mamão -,032 ,047 

* Correlação significativa a 5% e ** correlação significativa a 1% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados mostram que a defesa do uso de agrotóxicos como forma de 

incrementar os indicadores agrícolas é consistente para algumas lavouras, especialmente 

aquelas que apresentam uma grande participação nas vendas totais de agrotóxicos. 

(PIGNATI et al, 2017).   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do uso de agrotóxicos no Brasil mostrou que, apesar dos alertas, em 

escala mundial, quanto aos danos provocados pelo uso do produto, há uma expansão nas 

vendas que se verifica na quase totalidade do território nacional. Tal expansão é 

favorecida por uma conjuntura que envolve fatores como a desinformação dos produtores 

rurais, facilidades de obtenção do produto, falhas na fiscalização e vigilância sanitária.  

As principais lavouras que fornecem alimentos para a população brasileira estão 

expostas a um grande e diversificado número de agrotóxicos. Embora na maioria das 

vezes os limites mínimos recomendáveis sejam obedecidos, há casos como abacaxi, 

morango, couve e tomate que se observa um grande número de plantações que 

desobedecem essa normal. Além disso, observou-se o uso de agrotóxicos não autorizados 

em todas as lavouras analisadas o que reflete a necessidade de um rigor na cobrança de 

registros dos fabricantes, uma vez que o uso errado do agrotóxico, além da dosagem, pode 

levar a danos à saúde.  

Os danos à saúde, simultaneaamente ao aumento das vendas, também vêm 

crescendo em decorrência do uso de agrotóxicos, especialmente os casos de intoxicação 

aguda. Percebe-se que no uso de agrotóxicos prevalece interesse em ganhos econômicos 

em detrimento dos impactos negativos gerados. Contudo, trata-se de uma visão que deve 

ser questionada, não apenas do ponto de vista ético. Este estudo mostrou que há 

evidências estatísticas de que o uso de agrotóxicos pode não garantir respostas 

significativas e positivas nos indicadores agrícolas produção e rendimento. 
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