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RESUMO 

 
Introdução: Os agrotóxicos são produtos físicos, químicos ou biológicos destinados 

à produção agrícola. A indústria se estabeleceu após a guerra e o agrotóxico passou 

a ser intensamente utilizado após a industrialização e modernização da agricultura. 

A produção agrícola convencional com o uso de agrotóxicos é facilitada no país, isso 

se verifica principalmente através da disponibilidade de créditos, independentemente 

do impacto deste sobre a saúde humana, como as intoxicações podem evoluir para 

doenças crônicas principalmente entre os moradores do campo e produtores rurais. 

O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos e o Paraná disputa lugar com 

São Paulo, ficando atrás apenas do Mato Grosso, entre os estados que mais 

consomem agrotóxico no país. A cidade da Lapa é uma das principais consumidoras 

de agrotóxico da região metropolitana de Curitiba e ao mesmo tempo a maior 

produtora agroecológica da região. Diante disso propôs-se o presente estudo com os 

Objetivos: de comparar a morbidade autorreferida dos produtores agroecológicos e 

convencionais do Assentamento Contestado; levantar a história mórbida pregressa e 

atual dos agricultores agroecológicos e convencionais do assentamento; comparar a 

morbidade dos agricultores agroecológicos e convencionais. Metodologia: Realizou-

se uma pesquisa transversal descritiva a partir da coleta de dados por meio de 

entrevistas com as famílias produtoras agrícolas convencionais e agroecológicas. 

Resultados: Quanto ao estado de saúde autorreferido 65% dos agricultores 

agroecológicos o classificaram como bom e 43% dos convencionais o classificaram 

como ruim. Dentre os que consideraram seu estado de saúde ruim, sinais ou 

sintomas sugestivos de intoxicação crônica por agrotóxicos, enfermidades e uso de 

medicamentos são mencionados em maior presença no grupo de agricultores 

convencionais com relação aos agroecológicos. Entre as morbidades encontradas 

se destacam as do sistema cardiovascular, com destaque para a pressão alta; as 

doenças do sistema respiratório, tendo como principal sinal de intoxicação a falta de 

ar e o uso de medicamentos. Considerações finais: A descrição desta população 

reflete a real exposição aos agrotóxicos a que estão submetidos e a morbidade 

autorreferida sugere a relação do adoecimento com a exposição aos agrotóxicos. 

Segundo Breilh (2006) a determinação da saúde-doença dos agricultores se deve ao 

modo como vivem, produzem e consomem. Os agricultores deste assentamento 

vivem nesta sociedade capitalista, que objetiva o lucro para sua manutenção, haja 



vista a facilidade de créditos para o tipo de produção agrícola dominante, a 

convencional, com o uso de agrotóxicos, em detrimento da saúde humana. A 

agroecologia é o modelo de agricultura sustentável, que garante o alimento 

diversificado na mesa das pessoas e preserva a saúde e o meio ambiente.   
 
Palavras-chaves: Agrotóxico. Agroquímico. Agricultura sustentável. Risco à saúde 

humana. Morbidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Introduction: Pesticides are physical, chemical, or biological products used in 

agriculture. The pesticides’ industry was established after the second world war and 

pesticides started to be used intensively after the industrialization and modernization 

of agriculture. Conventional agricultural production uses pesticides, and it is highly 

facilitated in our country, being the main prove the availability of bank loans, 

regardless of their negative impact on human health. Intoxication is the principal 

consequence and can develop into chronic diseases , especially among rural 

residents and rural producers. Brazil is the world's largest consumer of pesticides 

and Paraná disputes a place with São Paulo, second only to Mato Grosso, among 

the states that most consume pesticides in the country. The city of Lapa, metropolitan 

area of Curitiba in Paraná, is one of the main consumers of pesticides and at the 

same time the largest agroecological producer in the region. Considering these facts, 

we propose this study with the objectives of comparing a self-reported morbidity of 

agroecological and conventional producers in a settlement called “Movimento Sem 

Terra” located in Lapa, the state of Paraná; analyze the past and current morbid of 

agroecological and conventional farmers in this settlement; and compare the 

morbidity of agroecological and conventional farmers. Among the morbidities found, 

those of the cardiovascular system stand out, with emphasis on high blood pressure; 

diseases of the respiratory system, the main sign of intoxication being shortness of 

breath and the use of medications Methodology: A cross-sectional descriptive 

research was conducted based on data collection through interviews with 

conventional agricultural and agroecological families. Results: As for the self-

reported health status, 65% of agroecological farmers classified it as good and 43% 

of conventional farmers classified it as bad. Among those who considered their own 

health poor, signs or symptoms that suggest chronic poisoning by pesticides, some 

illnesses and the use of medicines are mentioned in greater scale int the group of 

conventional farmers compared to agroecological group. Among the morbidities 

found, those of the cardiovascular system stand out, with emphasis on high blood 

pressure; diseases of the respiratory system, the main sign of intoxication being 

shortness of breath and the use of medications Final considerations: The results 

found in this settlement reflect the real exposure to pesticides to which agricultures 

are submitted and the self-reported morbidity suggests the relationship between 



diseases and exposure to poisons According to Breilh (2006) the determination of 

farmers' health-disease is due to the way they live, produce and consume. The 

farmers of this settlement live in this capitalist society, which aims to make a profit for 

their maintenance, given the ease of bank credits for the dominant type of agricultural 

production, the conventional one, with the use of pesticides, to the detriment of 

human health. Agroecology is the model of sustainable agriculture, which guarantees 

diversified food on people's tables and preserves health and the environment. 

 

Keywords: Pesticide. Agrochemicals. Sustainable Agriculture. Risk to human health. 

Morbidity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Segundo relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

no ano de 2018, estima-se que, no mundo, morrem cerca de 200 mil pessoas 

anualmente vítimas de envenenamento agudo por agrotóxicos, principalmente 

moradores do campo e trabalhadores rurais. No Brasil, entre 2007 e 2015, foi 

registrada uma média de 25 intoxicações por dia, após exposição a agrotóxicos, 

totalizando, para o período, aproximadamente 84 mil que sofreram intoxicação 

(VASCONCELOS, 2018).  

Dados do Ministério da Saúde (MS) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

mostram que no ano de 2017 no Brasil, 164 pessoas morreram após intoxicação 

aguda por agrotóxicos e 157 ficaram incapacitadas para o trabalho (GALILEU, 

2018).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima, no entanto, que ocorre 

imensa subnotificação. Para cada caso notificado, 50 casos ficam sem notificação 

(GALILEU, 2018).  

A intoxicação por agrotóxico pode evoluir para doenças crônicas dos 

sistemas respiratório, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, imunológico, 

cutâneo, teratogênese, desregulação endócrina e alguns tipos de câncer, entre 

tantos outros agravos à saúde (SOUZA et al., 2011).   

Mesmo diante da comprovação dos impactos negativos sobre a saúde 

humana, os agrotóxicos são intensamente utilizados na produção de alimentos no 

mundo todo e, em especial, no Brasil. 

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Em âmbito 

nacional, o Paraná é um dos estados que mais consome agrotóxicos, disputando o 

segundo lugar com São Paulo, atrás apenas do Mato Grosso, maior consumidor de 

agrotóxicos no país (AGEITEC, 2017).  

No Brasil, no ano de 2015, foram plantados 71,2 milhões de hectares de 

lavouras e, dos 21 cultivos analisados, a soja representou mais de 40% de toda a 

área plantada. A estimativa é que neste mesmo ano, tenha sido pulverizada uma 

quantidade de 899 milhões de litros de agrotóxicos. O fumo apresentou um consumo 

médio de 60 litros por hectare, algodão com 28,6 l/ha, cítricos 23 l/ha, tomate 20 l/ha, 

soja 17,7 l/ha, dentre outros (PIGNATI, 2017). 
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No Paraná, atualmente, estão cadastrados 1218 agrotóxicos, sendo 426 da 

classe I extremamente tóxicos, 207 da classe II altamente tóxicos, 431 da classe III 

medianamente tóxicos, 145 da classe IV pouco tóxicos e 9 produtos sem 

classificação toxicológica, totalizando 290 ingredientes ativos liberados para o 

comércio (SIAGRO, 2018). 

No Paraná o volume total de agrotóxicos consumidos foi de 92.904,3 kg em 

2018 e 95.286,8 kg no ano de 2019 (SIAGRO, 2020). Levando em consideração os 

dados do Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos (SIAGRO) 

dos anos de 2014 a 2017 a média de consumo no Paraná é de 239,8 toneladas/ano, 

em média 6,4 kg de agrotóxicos por hectare. De acordo com a finalidade de uso, 

também em 2019, foi o seguinte: herbicidas 64,37%, fungicidas 15,52%, inseticidas 

10,18%, acaricida/inseticida 3,72% e adjuvante 0,03%. Os ingredientes ativos mais 

consumidos em 2019 foram: glifosato e seus equivalentes 28,99%, paraquate 

6,89%, atrazina 4,69%, mancozebe 3,54%, 2,4-D e seus equivalentes 3,45%, 

cletodim 2,53% e acefato 2,25% (SIAGRO, 2020). O glifosato também foi o princípio 

ativo mais consumido nos anos de 2015 e 2016. Em 2014 o consumo equivale a 

15,44% do total e em 2016 de 30,47%. A quantidade de glifosato consumida em 

2017 foi de 27.590 toneladas. Lembrando que no ano de 2015, a Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), ligada à Organização Mundial da 

Saúde (OMS), classificou o glifosato como “provavelmente cancerígeno” após 

extensa revisão de publicações sobre o assunto (IARC, 2019). 

Localizada no estado do Paraná, o município da Lapa, maior consumidor de 

agrotóxicos da região metropolitana de Curitiba, possui registros do consumo de 

agrotóxicos para os anos 2013: 366,3t (toneladas), 2014: 540,8t, 2015: 544,4t, 2016: 

725,3t, 2017: 730,8t, 2018: 688,3t e 2019: 842,0t, totalizando um consumo de 

4.437,9t no período (SIAGRO, 2020). 

O município da Lapa é, ao mesmo tempo, o maior produtor de alimentos 

agroecológicos da Região Metropolitana de Curitiba, sendo os agricultores do 

Assentamento Contestado os maiores responsáveis por essa produção.  

O número de produtores agroecológicos na Lapa vem crescendo 

acentuadamente. Entre os anos de 2013 e 2014 o município saltou de quatro para 

dez grupos de produtores agroecológicos certificados. Em 2015 seis se encontravam 

em fase final de regulamentação e um iniciando o processo. Ou seja, a previsão em 

2015 era de 17 grupos. São mais de 200 famílias que fazem parte da estrutura de 



21 

 

produção agroecológica e cultivo sustentável no município. Destas, 31 estão 

localizadas no Assentamento Contestado e as demais distribuídas nas diversas 

localidades do interior da Lapa. O incentivo à produção agroecológica na Lapa se dá 

principalmente por intermédio da Cooperativa Terra Livre e do Núcleo de 

Certificação Participativa (BEM PARANÁ, 2015).  

O Assentamento Contestado, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST), está localizado em uma área de mais de três mil hectares do município da 

Lapa. O assentamento é referência na produção de alimentos sem agrotóxico e 

desenvolve experimentos nas áreas de educação, saúde, agricultura, organização 

coletiva e trabalho cooperativo (MST, 2016). 

Outrora, o terreno pertencia ao Barão de Serro Azul e, posteriormente, 

indústria de cerâmica ficou com a posse do local. O Movimento dos MST, ao se 

certificar que a empresa possuía dívidas com a União, realizou a ocupação da terra, 

no ano de 1999, reivindicando-a como posse da reforma agrária. Trinta famílias 

viveram debaixo de lonas pretas, durante os meses de luta pela conquista da terra 

(MST, 2016). 

A proposta do MST, desde o início, é de promover uma produção 

agroecológica. O assentamento implantou uma cooperativa para apoio à produção e 

comercialização dos alimentos agroecológicos, além da Escola Latino-Americana de 

Agroecologia (ELAA), fruto de iniciativa junto à Via Campesina, que há dez anos 

recebe alunos de todo o subcontinente para que possam conhecer e disseminar os 

conhecimentos sobre a agroecologia. Para a educação formal das crianças e dos 

jovens assentados, há uma escola estadual, outra municipal e uma ciranda, 

equipamento de educação pré-escolar, para os mais novos (MST, 2016). 

O Assentamento Contestado possui como característica especial a 

utilização, em um mesmo local e por um mesmo perfil de pessoas, de técnicas de 

produção agrícola convencional, com base no uso de agrotóxicos, por uma parte dos 

agricultores e de produção com base na agroecologia, sem a utilização de 

agrotóxicos, por outra parte dos agricultores.  

Diante disso, propõe-se o presente estudo visando verificar possíveis 

diferenças nas condições de saúde e doença de agricultores agroecológicos e 

convencionais, subsidiando futuras decisões e ações que promovam a saúde e 

reduzam o adoecimento, em especial, dos agricultores e familiares. 
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O estudo parte da hipótese de que há maior morbidade entre os produtores 

convencionais, devido à exposição aos agrotóxicos e que o modo de vida e trabalho 

na produção agroecológica tem como resultado menor morbidade. Para verificação 

dessa questão, realizou-se a comparação da morbidade autorreferida, entre os 

produtores convencionais e agroecológicos no Assentamento Contestado no estado 

do Paraná. 

Este trabalho apresenta informações a respeito da produção de alimento e 

os tipos de produção agrícola, seus impactos sobre a saúde humana, verificados na 

revisão de literatura e através da metodologia adotada que engloba a pesquisa de 

campo realizada através da aplicação de formulários com os agricultores no 

Assentamento Contestado e análise de dados. Apresenta, nos resultados, aspectos 

referentes às condições de vida, trabalho e do processo saúde-doença nos dois 

tipos de produção agrícola, convencional e agroecológica.    
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Comparar a morbidade autorreferida dos produtores agroecológicos e dos 

convencionais de um assentamento do MST localizado no município da Lapa no 

estado do Paraná. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Levantar a história mórbida pregressa e atual dos agricultores 

agroecológicos e convencionais com ênfase na saúde física, mental e presença de 

morbidades; 

Levantar o histórico e atuais sinais e sintomas de intoxicações por 

agrotóxicos;  

Comparar os dados de morbidade autorreferida dos agricultores 

agroecológicos e convencionais.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 
Esta seção introduz a produção agrícola familiar como fonte de alimentação 

e compara os dois modelos de produção agrícola: convencional e agroecológico e 

seus respectivos efeitos na saúde humana. Aborda a introdução e disseminação do 

agrotóxico, as consequências da intoxicação aguda e crônica por agrotóxico para a 

saúde humana e a produção agrícola sem o uso de agrotóxico por meio de uma 

agricultura sustentável, a agroecologia.  

 

3.1 AGRICULTURA FAMILIAR  
 

A agricultura tem seu processo produtivo intimamente ligado ao meio 

ambiente e suas restrições tem sido superadas por novos processos tecnológicos. 

‘O início da agricultura está ligado a uma série de transformações que levaram ao 

aparecimento das sociedades históricas’ (ASSIS; ROMEIRO, 2020, p. 68-69).    

Para Diniz (2011) considerado o maior avanço da humanidade, a agricultura, 

possibilitou ao homem sedentarizar-se e estabelecer sistemas sociais e culturais 

complexos.  
 

A capacidade de cultivar plantas e domesticar animais, possibilitou maior 
controle na aquisição de alimentos, diminuindo a dependência da caça e da 
coleta de frutos comestíveis. A agricultura permitiu ainda, a fixação de povos 
em determinados lugares, propícios à atividade agrícola de modo a adquirir 
seus alimentos mais facilmente. Dessa forma, e como resultado, surgiram 
aglomerados populacionais, promovendo o surgimento e desenvolvimento 
de cidades (DINIZ, 2011, p. 3).  

 

A agricultura familiar se distingue pelo papel da família como estrutura 

fundamental de organização de reprodução social, através da formulação de 

estratégias que vinculam a unidade de produção onde a propriedade e o trabalho 

estão intimamente ligados à família, no caso dos agricultores, à produção de 

alimentos e comercialização do excedente, como fonte de renda (SAVOLDI; 

CUNHA, 2010). Para os autores, o caráter familiar de produção não pode ser 

reduzido à utilização do trabalho familiar, embora frequentemente a mão de obra 

seja majoritariamente proveniente do núcleo familiar, pois há valores e vínculos a 

este tipo de produção, como no caso da organização do trabalho, das tradições 
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culturais e ambientes em que vivem, compostos por grupos de interesses 

particulares e estratégias próprias de sobrevivência e produção.   

A Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, estabelece as diretrizes para 

formulação da Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele 

que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, os seguintes 

requisitos: 

 
Art. 3º I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 
pelo Poder Executivo;  
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família 
(BRASIL, 2006, p.1). 

 

Segundo dados da ONU, agricultura familiar é responsável por 80% de toda 

produção de alimento mundial, com mais de 500 milhões de produtores rurais 

dedicados a este tipo de produção agrícola no mundo (ONU, 2019).  

O relatório mais recente divulgado pelo Banco Mundial, no ano de 2016, 

aponta que só com o aumento da produtividade agrícola das famílias de baixa renda 

será possível cumprir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n° 2, que 

trata de acabar com a fome, conquistar a segurança alimentar e promover a 

agricultura sustentável (THE WORLD BANK, 2016).    

Entre os benefícios da agricultura familiar a produção de alimentos, 

saudáveis e nutritivos, permite à população uma dieta diversificada, auxilia no 

combate à desnutrição e obesidade, segue práticas que preservam o meio ambiente 

e a biodiversidade, previne o desmatamento, otimiza o uso da água, recupera o solo, 

diminui a emissão de gases de efeito estufa, mantém e respeita os trabalhadores do 

campo, gera emprego e garante o direito e a segurança alimentar (GREEMPEACE, 

2020). 

A agricultura familiar é responsável pela produção dos alimentos 

consumidos pelos brasileiros, representando 77% dos empregos no campo no país, 

respondendo por 38% do produto interno bruto. As regiões de maior concentração 

de produção agrícola familiar são norte e nordeste e algumas regiões do sul do país 

(IBGE, 2017).  
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Apesar dessa atividade constituir a principal fonte de alimentos no país, 

ocupa apenas um quarto das terras utilizadas na agricultura no Brasil 

(GREENPEACE, 2020).  

Entre as principais culturas produzidas pelos núcleos de agricultura familiar 

no Brasil, encontramos o feijão, arroz, mandioca, aves, bovinos, suínos, produção e 

derivados do leite (IBGE, 2017).   

A Lei n° 11326 (Brasil, 2006) trata da definição de políticas públicas para 

agricultura familiar no Brasil e estabelece conceitos, princípios e diretrizes para a 

criação de política nacional.  

A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais é articulada com as políticas voltadas para a reforma agrária e observa os 

princípios da descentralização, sustentabilidade ambiental, social e econômica, 

equidade na aplicação da políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e 

etnia, participação dos agricultores familiares na formulação e implementação desta. 

Dentre as políticas que compõe um sistema de incentivo à agricultura 

familiar no Brasil, destacam-se o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), além do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

que vincula ao produtor agrícola de alimentos para a distribuição e o consumo na 

sociedade, da produção à venda.    

As técnicas de cultivo e extrativismo, utilizadas na agricultura familiar, 

englobam práticas tradicionais e conhecimento popular, podendo adotar o modelo de 

produção agrícola convencional ou agroecológica.    

 

3.2 MODELO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA CONVENCIONAL 

 

Com o advento da industrialização, o trabalho vivo passa a ser substituído, 

em grande medida, pelo trabalho morto, materializado nas máquinas. Essa evolução 

dos meios de produção, mesmo que inicialmente tenha ocorrido no meio urbano, 

também atinge fortemente o campo. Até mesmo o animal que auxiliava nos afazeres 

da produção agrícola, passa a ser substituídos pelo trator e demais máquinas, cada 

vez mais eficientes (FELDENS, 2018).      
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O aumento da produtividade, advinda dessa mudança, caminhou junto com 

o desemprego e as consequências ao meio ambiente e aos homens tem sido cada 

vez mais intensas (FELDENS, 2018). 

Feldens (2018) destaca as inovações da Revolução Industrial que ocorreram 

entre 1860 e 1900 como o emprego do aço, a utilização da energia elétrica e de 

combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor à explosão e da locomotiva 

a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos, com importantes repercussões 

sobre a atividade agrícola. 

  
O aprimoramento da fabricação de máquinas e de implementos agrícolas 
veio acompanhado de um arsenal tecnológico que levou o homem a 
construir uma relação alienada e artificial com a natureza, em função da 
busca de novas áreas de trabalho, a fim de fugir da escassa mão de obra, 
gerada pela substituição da força do braço humano pela máquina 
(FELDENS, 2018, p. 55).    
 

As grandes soluções também apresentam grandes riscos, tanto na relação 

com a natureza, como nas relações sociais. A mecanização agrícola, altamente 

tecnificada, transforma a relação do homem com a produção, que aumenta ao 

mesmo passo o deslocamento de pessoas em busca de novas áreas.  

A produção das mercadorias agrícolas passa a ocorrer com base na 

monocultura, na utilização de insumos industriais, com pesada mecanização e a 

utilização de produtos químicos em extensas áreas, visando maior produtividade, 

ainda justificada para sanar a fome, embora, em sua maioria, destinadas à 

exportação. 

Esse modelo, tem sido responsável pela desestruturação do solo, entre 

outros impactos negativos ao meio ambiente e à natureza. Os próprios animais 

passam a ser tratados como máquinas, produzidos em massa, em instalações 

similares a fábricas e seus corpos moldados conforme as necessidades industriais, 

voltadas para a máxima lucratividade. Nos séculos XX e XXI os avanços 

tecnológicos se intensificam, com profunda evolução neste campo, caracterizados 

pela inteligência artificial, algoritmos, robótica, e consequente aumento da produção. 

(FELDENS, 2018). 

 
Em 1500, a produção global de bens e serviços era equivalente a cerca de 
250 bilhões de dólares; hoje gira em torno de 60 trilhões de dólares. Em 
1500, a produção per capita anual era, em média, 550 dólares, enquanto 
hoje gira em torno 8,8 mil dólares por ano. São dados presentes na 
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literatura do desenvolvimento humano do século XXI, com base em 
estatísticas balizadas pela era digital (FELDENS, 2018, p. 59).   
 

Buscando a melhora da produtividade, desenvolve-se a atividade agrícola, 

levando a uma serie de descobertas cientificas e tecnológicas, que dão início a era 

dos fertilizantes químicos, melhoramentos genéticos, máquinas e motores a 

combustão interna. Essas descobertas levaram ao progressivo abandono de antigas 

práticas, e a uma especialização dos agricultores, tanto nas culturas como nas 

criações. A denominada Revolução Verde apresenta variedades de trigo, arroz e 

milho de alta resposta a insumos (DINIZ, 2011). 
Com o término da segunda grande guerra, o desenvolvimento da indústria 
de agrotóxicos ganhou impulso com a utilização de produtos químicos para 
o controle de pragas e doenças nas culturas. Na guerra do Vietnã produtos 
agroquímicos, comumente denominados "agente laranja", eram utilizados 
como desfolhantes nas florestas, a fim de evitar que os inimigos se 
camuflassem (DINIZ, 2011, p.5).      

 
A Revolução Verde no Brasil aconteceu entre as décadas de 1960 e 1970, 

permitiu avanços tecnológicos que levaram o país a um dos recordistas de 

produtividade e exportação (TAMBELLINI; MIRANDA, 2012). No entanto, os 

brasileiros ainda enfrentam graves problemas sociais e ambientais, como impactos 

ambientais significativos, o aumento do desemprego no campo, a precarização do 

trabalho, a pobreza, a fome e a desnutrição (NEUMANN; FAJARDO; MARIN, 2017). 

O fim das guerra mundiais contribui significativamente para desovar 

produtos químicos estocados que serviam como armas biológicas e passaram a ser 

incentivados como agrotóxicos na agricultura, através da concessão de créditos 

agrícolas e da isenção de impostos (TADDEI et al., 2011).  

No Brasil, no ano de 1965, criou-se o Sistema Nacional de Crédito Rural, o 

qual vincula a utilização de agrotóxico na sua produção a liberação de crédito aos 

agricultores. Mais tarde, o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, concede 

recursos as próprias indústrias que produzem os insumos deste setor. Em nosso 

país há, até os dias atuais, isenção de impostos as indústrias estrangeiras que 

produzem aqueles insumos (LONDRES, 2011).   

Esse modelo agrícola, convencional, baseado na monocultura praticada nos 

grandes latifúndios, com intensa utilização de venenos agrícolas, tende a concentrar 

a posse da terra, gerando a exclusão e desemprego e restrição de moradia a grande 

parcela da população rural, ameaçando sua sobrevivência, além de contaminar solo 

água, ar, alimentos, degradando a qualidade do solo, o ambiente e a saúde humana. 
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A imensa concentração da terra, no Brasil, com a consequente exclusão e 

abando de um exército de trabalhadores agrícolas, faz surgir movimentos populares 

em busca de melhores condições de sobrevivência.  

A posse de grandes extensões de terras, muitas das quais improdutivas, por 

um reduzido número de indivíduos, enquanto muitos não têm onde produzir, 

desencadeia a luta pela reforma agrária. 

A Lei de Desapropriação, garantida pela Constituição de 1988, instituída 

pelo Plano Nacional de Reforma Agrária, sob o decreto de lei  nº 3.365, de 21 de 

junho de 1941, reformulado pela Constituição de 1988, assegura à União, o direito à 

desapropriação de terras particulares consideradas improdutivas, em decorrência da 

utilidade pública, especialmente, para fins de Reforma Agrária (BRASIL, 1941).  

Embora o direito à terra e a Reforma Agrária como forma de obtê-la estejam 

inscritos na Constituição de 1988, sua efetivação requer uma luta cotidiana feroz, 

que tem ceifado a vida de muitos trabalhadores. 

   3.2.1 Agrotóxico no Brasil   
 

O termo agrotóxico passou a ser adotado no Brasil a partir da Lei Federal nº 

7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074, de 2002, que o define como: 

  
IV - agrotóxicos e afins - produtos e 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 plantadas, e de outros ecossistemas e 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, bem como as substâncias e produtos 
empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 
crescimento; (BRASIL, 2002, p. 1). 

  

A indústria de agrotóxicos se estabelece após a Primeira Guerra Mundial, 

mas seu uso passou a ser intensamente difundido após a Segunda Guerra Mundial, 

inicialmente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, se estabeleceu desde a 

implantação das primeiras unidades produtivas, em meados da década de 1940, 

com o avanço da industrialização da economia brasileira. A produção e o consumo 

dos agrotóxicos, no país, integraram a denominada ‘modernização da agricultura 

nacional’, intensificando-se com a instituição do Programa Nacional de Defensivos 

Agrícolas (PNDA), em 1975 (MENDONÇA, 2015). O Brasil tornou-se um dos 
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principais consumidores de agrotóxicos do mundo e o notável crescimento do 

mercado de agrotóxicos no país está diretamente relacionado ao comportamento da 

produção agrícola nacional. As variações no consumo de agrotóxicos se relacionam 

com as políticas públicas de fomento à produção agrícola e com o contexto 

macroeconômico a que se vincula a implementação destas diferentes políticas 

(GURGEL, 2019). 

 Embora, nos países desenvolvidos as legislações relativas aos agrotóxicos 

estejam cada vez mais restritivas, tal situação não se verifica no Brasil que tem 

facilitado, cada vez mais, a liberação de sua produção, comercialização e utilização. 

Há dez anos o Brasil vem registrando anualmente o consumo equivalente a 7,3 litros 

de veneno para cada habitante (GALILEU, 2018).  

Ao comparar o ano de 2017 com o ano de 2010, houve um aumento de 50% 

do registro de ingredientes ativos (VASCONCELOS, 2018), sendo que o número de 

aprovações no atual governo tem superado em muito os anos anteriores, chegando 

a mais de 166 novos venenos aprovados nos primeiros 5 meses e 290 nos primeiros 

205 dias de governo em 2019 (BRASIL DE FATO, 2020).  

A comercialização mundial desses produtos é estimada em US$ 50 bilhões 

por ano, sendo o Brasil responsável por 20% do mercado global, movimentando 

cerca de US$ 10 bilhões anualmente no mercado de agrotóxicos (VASCONCELOS, 

2018). 

Embora a agricultura seja um dos componentes mais importantes da maioria 

das economias periféricas, não há um quadro corelacionando as consequências das 

práticas agrícolas sobre a saúde e perigos que oferecem para mesma (GHAFARI, 

2017).  

Muitos agrotóxicos que são liberados no Brasil, por exemplo, são proibidos 

na maioria dos países. Isso está associado à posição subordinada do país na divisão 

mundial da economia e ao modelo econômico adotado pelo país, pautado no 

neoliberalismo, resultando numa flexibilização da normativa que regula o uso de 

agrotóxicos, muitas vezes em detrimento da proteção do ambiente e da saúde 

humana (LONDRES, 2011).  

A lógica adotada em alguns países que compõem o circuito principal da 

economia mundial, onde ainda restam elementos de proteção social, é a do princípio 

da precaução. Se não há certeza científica absoluta de que aquele produto não 

causa dano, não se libera sua utilização. Não coloca sua população em risco para 
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que se mensure o dano e a sua dimensão. Nesses termos, para a liberação do uso 

de qualquer agrotóxico, o interessado no registro do produto deve, antes provar que 

o produto é inócuo para a saúde humana. A ciência, nestes casos deve procurar dar 

respostas que atendam primeiramente à defesa da vida, ao que se subordinam os 

interesses econômicos (LONDRES, 2011).  

No Brasil, ao contrário, há que se provar que o veneno adoece para que 

então se lute por sua proibição. As indústrias são privilegiadas com subsídios e 

isenções fiscais. O ônus é socializado e o bônus apropriado privadamente pelas 

instâncias do capital envolvidas na indústria, transporte e comercialização dos 

venenos, assim como na produção agrícola dos commodities (VASCONCELOS, 

2018).  

São escassos os investimentos para o financiamento de pesquisas 

científicas realizadas por instituições e pesquisadores independentes, que não 

guardam conflitos de interesses. Algumas pesquisas são realizadas por 

pesquisadores financiados pelas empresas interessadas no registro dos agrotóxicos, 

com evidente conflito de interesses. Mesmo assim, frequentemente são esses os 

estudos utilizados para adoção de políticas regulatórias (VASCONCELOS, 2018).  

Recentemente, um júri de San Francisco, nos Estados Unidos das Américas 

(EUA), considerou que o Roundup (agrotóxico à base de glifosato) provocou câncer 

em um homem que usou o produto por décadas. Esta mesma substância está em 

consulta pública, para sua regulamentação no Brasil (VASCONCELOS, 2018). 

3.2.2 Impacto dos agrotóxicos na saúde humana  
 

O contato com os venenos pode resultar em intoxicações agudas, com a 

manifestação de sinais, tais como fraqueza, cefaleia, náusea, dor no estômago, dor 

lombar, disúria, irritabilidade, dormência, mialgia, cólica abdominal, câimbra, boca 

seca, garganta seca, visão alterada, tontura, irritação nos olhos, dor nas pernas, falta 

de ar (HONGSIBSONG, 2017), coriza (AFSHARI, 2018), prurido cutâneo (MEDITHI, 

2017), formigamento, alteração de reflexo (LI Y, 2014), alergia nasal, tosse, catarro 

crônico e aperto no peito (MATHEW, 2015). 

A intoxicação aguda por agrotóxicos anticolinesterásicos (organofosforados 

e carbamatos), frequentemente produz complicações graves, podendo, muitas 

vezes, levar à morte. Além do acompanhamento precoce, após o tratamento agudo, 
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o controle da comorbidade e a assistência socioeconômica são necessários para 

esses pacientes (HUANG, 2015). 

A maior prevalência de intoxicação, acidente e morte, relacionada à 

exposição a agrotóxico no trabalho, encontra-se entre o sexo masculino e em idade 

adulta. Os produtores e trabalhadores rurais têm maior risco de envenenamento 

(GHAFARI, 2017), intoxicação por agrotóxico, acidente de trabalho relacionado ao 

seu uso e aspectos como renda, número de anos de trabalho agrícola, número de 

anos de pulverização, local de armazenamento de agrotóxicos e tipo de pulverizador 

constituem fatores de risco (AFSHARI,2018). Alguns autores apontam como fator de 

risco de intoxicação por agrotóxicos o tipo e tamanho da área de produção 

(TRUEBLOOD, 2016; LEMARCHAND, 2016), a falta de conhecimento do produtor 

(GHAFARI, 2017), a rota de exposição, a inadequação dos símbolos nas 

embalagens, a falta de leitura das precauções descritas nos rótulos (MEDITHI,2017) 

e, por fim, a falta do uso de equipamentos de proteção individual (EPI) 

(TONGPOO,2015).  

Veiga e colaboradores (2007) analisaram a eficiência e a adequação dos 

EPIs utilizados na manipulação e aplicação de agrotóxicos nas agriculturas 

brasileiras e francesas e as evidências encontradas mostraram que os EPIs 

utilizados, nos dois casos, além de não protegerem dos perigos do trabalhado contra 

o agrotóxico, ainda agravaram os riscos de intoxicação, pois se tornaram fontes de 

contaminação. Os autores concluíram que, nestes casos, os EPIs não neutralizam 

os riscos e ainda potencializam a contaminação através do ato de vestir, despir e 

higienizar os mesmos, favorecendo o maior contato com os agrotóxicos por parte 

dos agricultores que o utilizam no cultivo. 

Em outro estudo sobre o uso de EPI se afirma que  

 
A eficácia real do EPIs nas condições de trabalho pode ser superestimada. 
Além disso, muitos fatores (custo, disponibilidade, desconforto térmico e 
mecânico) podem fazer com que as instruções de uso de EPI não sejam 
aplicáveis. Aconselhar o uso de EPI nem sempre significa proteção eficaz. 
(GARRIGOU, 2020, p. 3) 

 

São os produtores agrícolas que mais sofrem com os impactos (AFSHARI, 

2018), principalmente os pulverizadores (MATHEW, 2015), apresentando, além do 

aumento dos diversos tipos de câncer, também das taxas de mortalidade devido a 

exposição a esses produtos (YIIN, 2016). No entanto, outras parcelas da população 
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também são, frequentemente, atingidas. A hospitalização relacionada a agrotóxico 

entre crianças e adolescentes tem ocorrido devido à exposição não intencional e 

intencional, tendo relação com a carga de exposição, tipo e gravidade dos efeitos 

para a saúde (TRUEBLOOD, 2016). Os sintomas apresentados geralmente foram 

salivação excessiva, tontura e dor de estômago (HUTTER, 2018). Os agrotóxicos 

mais frequentemente envolvidos foram os herbicidas, sendo o glifosato o mais 

utilizado e o fungicida mancozeb (FORTES, 2016).  

O contato prolongado pode resultar em intoxicações crônicas, com múltiplas 

formas de agressão a diversos sistemas do organismo humano. Na literatura 

encontram-se referências a alterações do sistemas auditivo, cardiovascular, 

digestivo, endócrino, hematopoético, imunológico, linfático, musculoesquelético, 

nervoso, reprodutor, respiratório, tegumentar e urinário, com destaque para os 

diversos tipos de cânceres, as doenças neurológicas, as alterações do 

desenvolvimento e as relacionadas à saúde mental. 

Kongtip (2019) realizou um estudo que investigou a relação entre o uso 

ocupacional atual de agrotóxicos e os níveis de biomarcadores metabólicos e 

cardiovasculares entre agricultores orgânicos e convencionais, na Tailândia. 

Encontrou diferenças significativas entre os agricultores convencionais, que usam 

agrotóxico na produção, e agricultores orgânicos, que produzem sem o uso de 

agrotóxico. Os que utilizam veneno apresentaram índice de massa corporal (IMC) 

anormal e elevação, também significa, da circunferência abdominal, percentual de 

gordura corporal, triglicérides, colesterol total e dos valores de lipoproteína de baixa 

densidade, com maior chance de desenvolver, no futuro, doenças metabólicas como 

diabetes em comparação com os agricultores orgânicos (STARLING, 2014).  

Mannetje (2018), em estudo transversal de morbidade de agricultores 

expostos a pesticidas na Nova Zelândia, observou que os agricultores convencionais 

apresentaram maior prevalência de muitos fatores de risco metabólicos e 

cardiovasculares em comparação com os agricultores orgânicos, assim como 

eventos que podem levar ao desenvolvimento de infarto do miocárdio, insuficiência 

cardíaca congestiva (ICC), acidente vascular cerebral (AVC), arritmia e morte 

súbita.  

Estudo de Sekhotha (2016), demonstrou que existem evidências 

convincentes de que os radicais livres tóxicos presentes nos agrotóxicos 
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desempenham um papel importante na degradação da saúde humana e que existe 

uma estreita relação entre partículas de agrotóxicos e doenças cardiovasculares. 

A exposição aos agrotóxicos afeta a relação mãe – bebê. Estudos sugerem 

que as exposições pré-natais podem afetar o desenvolvimento neurológico do 

recém-nascido e apoiam a necessidade de uma avaliação longitudinal do 

neurodesenvolvimento infantil (WOSKIE, 2017). As pesquisas mostram, também, a 

associação com desfechos adversos do nascimento: recém-nato pequeno para a 

idade gestacional, prematuridade e baixo peso ao nascer (MATYSIAK, 2016; 

GAVELLE, 2016). 

Almberg (2018) demonstrou que a atrazina, tem sido associada a desfechos 

indesejáveis: disruptor endócrino; perturbação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal 

inibindo a produção de hormônio luteinizante, aumentando a produção de aromatase 

e perturbando a função ovariana; redução dos níveis de testosterona, redução da 

espermatogênese e alteração do desenvolvimento das gônadas em anfíbios (rãs - 

puberdade tardia, diminuição da testosterona e aumento dos níveis de estradiol, 

redução da contagem de espermatozoides e alteração da arquitetura dos testículos); 

em ratos causa puberdade tardia, alongamento dos ciclos estrais e redução  do 

número de ciclos menstruais. Nos seres humanos observa-se que a exposição à 

atrazina na água potável, no início e na metade da gestação, pode ser mais crítica 

por seus efeitos tóxicos sobre o feto: a presença de biomarcadores de atrazina na 

urina materna está associada a menor peso ao nascer, menor comprimento e 

perímetro cefálico, nascimentos prematuros e muito prematuros, crianças pequenas 

para a idade gestacional (PIG) e defeitos congênitos.  

Embora proibido na maioria dos países, o diclorodifenil-tricloroetano (DDT) 

continua a ser usado para o controle de vetores em algumas áreas endêmicas de 

malária. Em estudo de Gaspar (2015), conclui-se que os níveis pré-natais de DDT 

podem estar associados à velocidade de processamento tardia em crianças na idade 

de 7 anos e que a relação entre os níveis pré-natais de DDT e o desenvolvimento 

cognitivo das crianças pode ser diferente para os dois sexos, sendo as meninas 

mais adversamente afetadas.  

Estudos realizados com animais demonstraram associação significativa da 

exposição os agrotóxicos com a ocorrência de transtorno de déficit de atenção/ 

hiperatividade, devido a anomalias no sistema da dopamina, que produz um fenótipo 

de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), com efeitos mais 
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acentuados nos machos em relação às fêmeas. Mais pesquisas são necessárias, 

pois os dados sobre os efeitos comportamentais em crianças são limitados, mesmo 

que já esteja demonstrada uma associação entre o aumento da exposição aos 

venenos e o TDAH, com predomínio dos sintomas hiperativos-impulsivos em 

comparação com a desatenção e mais frequentes em meninos em comparação com 

as meninas. Dado o uso crescente de agrotóxico, estes resultados podem ser de 

considerável importância para a saúde pública (WAGNER-SCHUMAN, 2015). 

A essa exposição ainda foi observada forte associação com relação ao 

câncer infantil e distúrbios neurocomportamentais na infância (MATYSIAK, 2016). 

Exposições a agrotóxicos na pré-concepção ou pré-natais constituem fatores 

especialmente importantes no aumento do risco de desenvolvimento de tumores 

cerebrais malignos. Curiosamente, a exposição paterna pode ser tão importante, 

senão mais importante do que as exposições maternas, particularmente durante o 

período de pré-concepção. Se isso é resultado de que as exposições paternas são 

mais prevalentes do que as exposições maternas ou consequência de um processo 

biológico, é uma questão que merece mais atenção em futuras investigações sobre 

a etiologia dos tumores cerebrais malignos, uma das principais causas de morte 

entre as crianças (KUNKLE, 2014). 

Sisto (2015) refere que a exposição a agrotóxicos na infância está associada 

à perda auditiva. Os organoclorados (OCPs), hexaclorobenzeno (HCB), β-

hexaclorociclohexano (β-HCH) e 1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano (p, p'-DDT) 

e seu metabólito 1 , 1-dicloro-2,2-bis (4-clorofenil) etileno (p, p'-DDE) são ototóxicos 

para humanos. 

Associação significativa foi encontrada, também, em estudos que relacionam 

a exposição a agrotóxico e complicação ocular (GARCIA-GARCIA, 2016; GHAFARI, 

2017). Estudo de Montgomery (2017) demonstra que a exposição ocupacional a 

agrotóxicos específicos pode ser fator de risco para a degeneração macular 

relacionada à idade.  

Estudos comprovam a relação da exposição a agrotóxico com alteração 

sensorial, cognitiva e motora (KHAN, 2018), além da neurotoxicidade (BAILEY, 

2015). Há registro de hospitalização por epilepsia relacionado a agrotóxico 

(FLUEGGE, 2017). 
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A ocorrência de esclerose lateral amiotrófica (ELA) está associada à 

exposição a ambientes rurais (KANG, 2014), assim como da artrite reumatoide 

(MEYER, 2017) e de lesão muscular (HONGSIBSONG, 2017). 

Existe uma associação positiva entre a presença das doenças neurológicas, 

principalmente as alterações no sistema nervoso periférico, a polineuropatia 

periférica e a exposição ocupacional crônica a agrotóxicos (GRILLO, 2018).  

O acefato é um agrotóxico organofosfato comercial, anteriormente usado em 

residências, e, agora, usado principalmente para a agricultura. Os sintomas de 

intoxicação incluem salivação, lacrimejamento, micção, defecação, doença 

gastrointestinal e vômitos. A intoxicação por acefato está associada à ocorrência de 

mielite transversa em medula espinhal e tetraplegia (CASTORES, 2014).  

Déficits no desempenho cumulativo neurocomportamental estão 

relacionados com a exposição a agrotóxico (ROHLMAN, 2016) e, estudos apontam a 

relação deste com a doença de alzheimer e a doença de parkinson (BROUWER, 

2015). 

Associação significativa entre a exposição a agrotóxicos e o parkinsonismo 

foi encontrada em estudos recentes (NORKAEW, 2015). 

Os agricultores apresentam maior chance de morrer por suicídio. Diversos 

estudos apontam a relação da exposição a agrotóxicos e maior frequência de 

transtornos mentais como depressão e ansiedade (KHAN, 2018; CONTI, 2018).   

Almberg (2018) observou associação significativa entre a exposição à 

atrazina e a ocorrência de câncer de ovário. 

O sistema reprodutor masculino, assim como o feminino, sofre com a 

exposição aos agrotóxicos, sendo estes responsáveis por alteração testicular 

(FIGUEROA, 2015), infertilidade (GHAFARI, 2017) e câncer de próstata, o mais 

comum entre os homens no mundo todo (LEMARCHAND, 2016; WELTON, 2015; 

LEMARCHAND, 2017; RUSIECKI, 2017; JONES, 2015). Em estudo realizado em 

Saskatchewan no Canadá, no ano de 2010, a associação entre exposição no local 

de trabalho a inseticidas e fungicidas, juntos, em relação à prevalência de câncer de 

próstata foi estatisticamente significativa (SHARMA, 2015). 

Os sistemas genitais, masculino e feminino, sujeitos à exposição aos 

agrotóxicos, apresentam, também, alterações urinárias e desenvolvimento mais 

frequente de câncer de bexiga (AMR, 2015). Estudo de Boulanger (2017), alerta 
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para uma possível ligação entre a atividade agrícola, especialmente o cultivo dos 

vegetais em campo e em estufas e o câncer de bexiga.  

Lemarchand (2017) e Salerno (2016) identificaram a associação significativa 

da exposição a agrotóxicos e o desenvolvimento de câncer no sistema digestivo, 

câncer no esôfago, e câncer colorretal.   

O pentaclorofenol (PCP) é caracterizado como provável carcinogênico na 

indução do desenvolvimento de linfoma e neoplasia hematopoiética na pessoa 

exposta e em seus filhos (ZHENG, 2015). Os organoclorados podem exercer, 

também, efeitos adversos no tecido hematopoiético e no fígado (LERRO et al., 2015; 

LEBOV, 2016).  

Estudo de Jones (2015) sugere que o inseticida organofosforado diazinon 

causa tumores sólidos, como no rim. Achados suportam uma associação entre a 

doença renal crônica e o aumento da incidência de câncer no rim, com a exposição 

a agrotóxicos. Sugerem, também, que a exposição a agrotóxicos que resultam em 

intoxicação aguda que exige atendimento médico, pode aumentar o risco da doença 

em fase terminal (LEBOV, 2016), além de serem considerados 

nefrotóxicos (JAYASUMANA, 2015). 

Diversos estudos comprovam a relação entre a exposição a agrotóxico e o 

linfoma não-Hodgkin, (TSAI, 2018; GHAFARI, 2017; CORTÉ-IZA, 2017; MEDITHI, 

2017) doença do sistema linfohematopoetico (RIEUTORT, 2016) e alteração do 

sistema imunológico (STARLING, 2014). 

Também o diagnóstico de leucemia está relacionado à exposição a 

agrotóxicos (YIIN, 2016).  

Análises mostraram vários riscos aumentados de tumores do sistema 

nervoso central, especialmente em usuários de agrotóxicos (SCHINASI, 2015), pois 

é fato plenamente demonstrado a associação entre agrotóxico e neoplasia no 

cérebro (PIEL, 2017; FALLAHI, 2017; MIRANDA FILHO, 2019). 

Quansah (2019) observou associação significativa da exposição a agrotóxico 

e o desenvolvimento de câncer no sistema respiratório. Yiin (2016) associa essa 

exposição ao câncer de pulmão (JONES, 2015; BURALLI, 2019; NEGATU, 2017; 

BONNER, 2019; GUILLIEN, 2016; MAMANE, 2015; MAZUREK, 2017). 

O inseticida carbamato, um dos principais agrotóxicos responsáveis por 

envenenamento, além provocar lesão na pele é um dos principais responsáveis por 

envenenamento (TONGPOO, 2015). 



38 

 

Lemarchand (2017) observou associação significativa da exposição a 

agrotóxico e o desenvolvimento do melanoma cutâneo, o tipo de câncer de pele 

considerado mais grave. 

Diante de todo o malefício trazido pelo uso dos agrotóxicos e do modelo de 

agricultura que lhe dá suporte, não somente para a saúde humana, como ilustrado, 

mas para o meio ambiente, diversos modelos de produção agrícola têm sido 

resgatados ou desenvolvidos. 

 

3.3 MODELO DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA  

 
A agroecologia é uma forma de produção de alimentos sem o uso de 

agrotóxicos, construindo, assim, uma estratégia de promoção de saúde, ao propiciar 

uma alimentação saudável. A palavra e a conceituação da agroecologia são 

recentes, no entanto, foram utilizadas pela primeira vez em 1928, com a publicação 

do termo, pelo agrônomo russo Basil Bensin, entendida como ciência, movimento e 

prática. Nesse sentido, a agroecologia não existe isoladamente, mas é uma ciência 

integradora que comporta conhecimentos de outras ciências, além de agregar 

também saberes populares e tradicionais provenientes das experiências de 

agricultores familiares, de comunidades indígenas e camponesas (LIZARELLI, 

2010). 

O conceito de Agroecologia contido na Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (PNATER, 2007), do então Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), apresenta-a como um enfoque científico destinado a apoiar a 

transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura 

convencionais, para estilos de desenvolvimento rural e de agricultura sustentável 

(Caporal e Costabeber, 2000; 2001; 2002). Partindo, especialmente, de Miguel Altieri 

(2012), observa-se que a Agroecologia possui um enfoque teórico e metodológico 

que, lançando mão de diversas disciplinas científicas, pretende estudar a atividade 

agrária sob uma perspectiva ecológica. Por isso, quando se fala em agroecologia, 

refere-se a uma orientação cujas atribuições vão além de aspectos meramente 

tecnológicos e agronômicos da produção, incorporando dimensões mais amplas e 

complexas, que incluem tanto variáveis econômicas, sociais e ambientais quanto 

variáveis culturais, políticas e éticas da sustentabilidade. 
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O estabelecimento de formas de produção e de consumo fundadas nos 

princípios da agroecologia buscam contribuir para o enfrentamento das crises 

ecológica e social e, deste modo, fomentar relações sociais de produção mais 

adequadas para o pleno desenvolvimento da vida.  

Historicamente a agroecologia surge e permanece, até os dias atuais, em 

paralelo ao tipo de produção dominante, dito convencional, próprio do agronegócio. 

Já ao fim da 1ª Guerra Mundial surgia a preocupação com a qualidade do 

alimento consumido e sob uma nova abordagem da agricultura com vistas à 

produção de alimentos naturais e saudáveis, com baixo impacto ambiental, que, 

desde então, vem, gradativamente, se afirmando e ganhando legitimidade.  

No Brasil, abordando a legislação sobre a agricultura orgânica, a Lei nº 

10.831, de 23 de dezembro de 2003, estabelece que o sistema orgânico de 

produção agropecuária e industrial abrange os denominados: ecológico, 

biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológicos, permacultura, entre 

outros.  

No seu artigo 1º, apresenta a descrição do sistema orgânico de produção 

agropecuária da seguinte forma: 

 
Art. 1o Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo 
aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do 
uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à 
integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a 
sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios 
sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, 
empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e 
mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação 
do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, 
em qualquer fase do processo de produção, processamento, 
armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio 
ambiente. (BRASIL, 2003, p. 1) 

 

O Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, institui, no Brasil, a Política 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO). Esta, possui “o objetivo 

de integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição 

agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica”. Tais objetivos 

devem contribuir para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos 

cidadãos, através de atitudes sustentáveis no uso dos recursos naturais e da oferta 

e consumo dos produtos agroecológicos. O decreto define, assim, as diretrizes da 

PNAPO: 
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I - promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito 
humano à alimentação adequada e saudável, por meio da oferta de 
produtos orgânicos e de base agroecológica isentos de contaminantes que 
ponham em risco a saúde; 
II - promoção do uso sustentável dos recursos naturais, observadas as 
disposições que regulem as relações de trabalho e favoreçam o bem-estar 
de proprietários e trabalhadores; 
III - conservação dos ecossistemas naturais e recomposição dos 
ecossistemas modificados, por meio de sistemas de produção agrícola e de 
extrativismo florestal baseados em recursos renováveis, com a adoção de 
métodos e práticas culturais, biológicas e mecânicas, que reduzam resíduos 
poluentes e a dependência de insumos externos para a produção; 
IV - promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e 
consumo de alimentos, que aperfeiçoem as funções econômica, social e 
ambiental da agricultura e do extrativismo florestal, e priorizem o apoio 
institucional aos beneficiários da Lei n º 11.326, de 2006; 
V - valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da 
sociobiodiversidade e estímulo às experiências locais de uso e conservação 
dos recursos genéticos vegetais e animais, especialmente àquelas que 
envolvam o manejo de raças e variedades locais, tradicionais ou crioulas; 
VI - ampliação da participação da juventude rural na produção orgânica e de 
base agroecológica; e 
VII - contribuição na redução das desigualdades de gênero, por meio de 
ações e programas que promovam a autonomia econômica das mulheres. 
(BRASIL, 2012, p. 2). 

 

A ciência da agroecologia proporcionou um marco para valorização da 

complexidade dos agroecossistemas. Altieri (2012) a define como a “aplicação de 

conceitos e princípios ecológicos ao desenho e manejo de agroecossistemas 

sustentáveis” (ALTIERI, 212, p. 23).  

A agroecologia fortalece a identidade do agricultor familiar, sua autonomia e 

resgate de raízes. Como esse tipo de produção exige maior utilização de força de 

trabalho, induz, frequentemente, o à prática de agricultura familiar e à maior oferta 

de emprego, favorecendo, assim a fixação do homem no campo. Esses produtores 

se organizam de forma associativa ou cooperada (AZEVEDO, 2012; SAQUET, 

2008).  

 
A agroecologia nos faz lembrar de uma agricultura menos agressiva ao 
meio ambiente, que promove a inclusão social, proporciona melhores 
condições econômicas para os agricultores, aliada à segurança alimentar 
dos próprios produtores e consumidores em geral (SAQUET, 2008, p.143). 

 

A agroecologia tem sido reafirmada como uma ciência ou disciplina 

científica. Em essência corresponde à aplicação dos conceitos e princípios da 

ecologia, agronomia, zootecnia, veterinária, sociologia, antropologia, ciência da 
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comunicação e com pretensões à incorporação de variáveis econômicas, sociais, 

culturais, políticas e éticas (SAQUET, 2008). 

Azevedo (2012), refere que a saúde pública é pautada pelo sistema 

agroalimentar e que a condição de saúde está atrelada, significativamente, à 

qualidade do alimento consumido. 

Desde sua criação pela humanidade, a agricultura constitui ação 

fundamental para a alimentação dos povos. A busca permanente por maior 

produtividade, fixou, no entanto, pelas necessidades do capital, o modelo 

predominantemente da monocultura industrial, visando a exportação de 

commodities, realizada em grandes latifúndios, com intensa utilização de 

maquinários, fertilizantes químicos e agrotóxicos, causando inúmeras consequências 

deletérias que resultam desde o endividamento dos agricultores à degradação de 

sua saúde (LONDRES, 2011).    

Por muito tempo a agricultura se construiu sobre os recursos locais da terra, 

água e diversas variedades de cultura, associada aos conhecimentos locais, 

adaptando-se a climas, pragas e doenças, acumulando um conhecimento tácito 

transmitido pela experiência de muitas gerações de agricultores. As diversas formas 

de produção e colheita demonstram experiências exitosas, como a agroflorestal, que 

evidencia a criatividade dos agricultores, promovendo a biodiversidade, a produção 

sem a utilização de venenos, alimentando os povos de uma forma mais saudável e, 

mesmo com as possíveis incorporações de inovações tecnológicas, mantém e 

valorizam as raízes da agricultura tradicional (FELDENS, 2018).  

Segundo Altieri (2012) é o agricultor familiar, através das pequenas 

propriedades, respeitando os princípios ecológicos utilizados na modernização da 

produção, melhorando o solo e o hábitat, de maneira que os torna mais produtivos e 

diversificados, com ampla variedade de cultivos, com crescimento saudável de 

plantas, driblando as pragas e estimulando organismos benéficos, que pode garantir 

a segurança alimentar e o direito à alimentação, usando a força-de-trabalho e os 

recursos locais de maneira mais eficiente. 

Estudos demonstram evidência conclusiva de que os pequenos agricultores 

podem produzir, com os novos métodos e tecnologias agroecológicos, contribuindo 

para a segurança alimentar a nível local, regional e nacional, com inúmeros 

benefícios como o aumento da produtividade, diversidade, melhor dieta, renda e 

conservação de recursos naturais (FELDENS, 2018).    
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Atualmente, os países com maior área cultivada no modelo agroecológico 

são a Austrália, a China e a Argentina. No entanto, ao se analisar em termos os 

percentuais, verifica-se que os maiores números estão na Oceania, seguida da 

Europa e, por fim, a América Latina. Sendo na América Latina o maior número de 

propriedades rurais com o tipo de produção agroecológica (SAQUET, 2008).  

No Brasil, a produção de alimentos é oriunda da agricultura familiar, 

distribuídos entre as feiras, supermercados e programas do governo, como 

alimentação escolar (COSTA et al., 2018).  

O desenvolvimento da agricultura sustentável, ou seja, aquela que poupa o 

meio ambiente conseguindo ser economicamente viável, requer mudanças 

estruturais significativas, o que não é possível sem vontade política (ALTIERI, 2012).  

  
Os movimentos camponeses e indígenas organizados que se baseiam na 
agricultura, como o movimento camponês internacional Via Campesina e o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Brasil, há muito 
tempo sustentam que os agricultores precisam da terra para produzir a 
comida para suas próprias comunidades e seu país. Por esta razão, têm 
advogado por verdadeiras reformas agrárias para aceder e controlar a terra, 
a água e a agrobiodiversidade que são de vital importância para que as 
comunidades sejam capazes de satisfazer as crescentes demandas de 
comida (ALTIERI, 2012, p. 30). 

 

Altieri (2012) sustenta que, a proteção do meio ambiente, dos empregos, da 

segurança alimentar e da saúde, só é possível através da produção de alimentos 

pelos pequenos produtores ou agricultura familiar. Para o referido autor, é só com a 

mudança do modelo industrial agrícola, dirigido à exportação e com base no livre 

comércio das grandes explorações agrícolas, que será possível acabar com a 

pobreza, a migração do campo e da cidade, a fome e a destruição do ambiente. A 

soberania alimentar, com foco na autonomia local de produção e consumo, se 

contrapõe ao neoliberalismo, pautado no comércio internacional injusto (FELDENS, 

2018).  

A agricultura livre de agrotóxico está cada vez mais sendo envolvida pelo 

comércio capitalista, “Como exemplo, podem-se citar supermercados, algumas 

certificadoras, e grandes fazendas produtoras de orgânicos em extensas áreas de 

monocultura”. Inclusive, até mesmo empresas de grandes portes que atuam na 

produção e vendas de agrotóxicos vêm criando linhas de insumos para orgânicos 

(WHITACKER, 2012). 
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O sucesso do agronegócio no Brasil se deve, em parte, ao fenômeno 

conhecido na economia como externalidade negativa - ou seja, os impactos 

negativos à saúde e ao meio ambiente não são contabilizados no preço dos 

produtos deste modelo de agricultura. Os custos são socializados à medida que são 

assumidos pelo sistema de saúde, previdência social, dentre outros (PIGNATI; 

MACHADO; CABRAL, 2007).  

No Brasil, existe um apanhado de reduções e isenções fiscais que assinalam 

abdicações e desonerações fiscais que defendem o padrão de cultivo do 

agronegócio. Abandonos fiscais incidem quando a União desiste de auferir parte dos 

tributos, sendo a essencial justificativa o estímulo da economia (FIOCRUZ, 2012). A 

desoneração é a diminuição da responsabilidade tributária, e gera como 

consequência o abandono da arrecadação. As abdicações e desonerações ligadas 

aos agrotóxicos são: 

 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e 
contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep): 
Redução a zero das alíquotas (percentual aplicado sobre a grandeza 
econômica para cobrança de tributo) da contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no 
mercado interno de fertilizantes e agrotóxicos. A norma que concede esta 
redução encontra-se na Lei nº 10.925, art. 1º, inciso II, regulamentada pelo 
Decreto nº 5.630/2005, art.1º, inciso II. 
Imposto sobre Importação (II): 
Isenção do II, estabelecida pelo Decreto nº 6.759/2009, art.136, inciso II, 
alínea h e arts. 172, 173, 201, inciso VI – alíquota zero. Ainda, a matéria 
também é normatizada pela Lei nº 8.032/1990, art.2º, inciso II, alínea ‘h’, 
que dispõe sobre a isenção ou redução de impostos de importação, e a 
Resolução Camex nº 125/2016, Anexos I e II, que altera a Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM) e estabelece as alíquotas do imposto de 
importação que compõem a Tarifa Externa Comum (TEC) e a Lista de 
Exceções à TEC.  
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS: 
Possui duas formas de renúncia. A primeira é pela redução de 60% da base 
de cálculo (valor ou grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota 
de um tributo), estabelecida pelo Convênio nº 100 do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz). Este mesmo Convênio autoriza os estados a 
concederem isenção de 100% da alíquota do ICMS, o que deve ser feito por 
Decreto do Chefe do Executivo Estadual. 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): 
Isenção do IPI, por força das normas que instituem a Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados, disposta no Decreto nº 
8.950/2016. Este decreto regulamenta a autorização genérica para a 
concessão desta isenção prevista no art. 2º, inciso II, alínea h, da Lei nº 
8.032/1990. (FIOCRUZ, 2012,  p. 1) 
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Dados da Pesquisa de Previsão de Safras (PREVS) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) aponta, sobre o uso de agrotóxicos no Paraná, que 

na safra de 1998/1999 o custo conexo à intoxicação aguda pode representar até 

US$ 149 milhões para o estado. Dentre os fatores de risco para a intoxicação aguda 

estão: recomendação de uso pelo vendedor; classe toxicológica extremamente 

perigosa; a cidade não estimular a agricultura orgânica; não haver Agenda 21 no 

município; e não existir fiscalização de fertilizantes e agrotóxicos na cidade 

(SOARES; PORTO, 2012).  

Constituem fatores de risco porque a promoção e fiscalização não acontece 

de fato e, mesmo com as recomendações de cuidado, não tem sido eficaz.  

Para Porto e Soares (2012), existem duas vertentes de ações aceitáveis 

para diminuição dos custos relacionados à saúde do trabalhador rural no Paraná: 

 
 I) a ampliação da assistência técnica ao pequeno agricultor, principalmente 
na aquisição do produto e no controle dessas substâncias 
a partir do fortalecimento institucional de entidades de fiscalização, defesa 
ambiental e de vigilância em saúde ambiental e do trabalhador; e  
II) a promoção de políticas de fortalecimento de um modelo de produção 
mais justo e saudável, aplicável à pequena propriedade rural. (SOARES; 
PORTO, 2012, p. 1) 
 

Assim sendo, se fazem necessárias políticas públicas federais e estaduais 

que conheçam, dialoguem e se associem às ações municipais, tal como: a 

implantação da Agenda 21 e o estímulo à agricultura orgânica. Afinal, são nos 

municípios que os agricultores residem, trabalham e onde poderão alterar suas 

práticas no cultivo de territórios e alimentos saudáveis (SOARES; PORTO, 2012). 

3.4 DETERMINAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA  

 

Levando em consideração o fenômeno social histórico da humanidade sobre 

o processo saúde - doença, é essencial considerar a determinação social para 

compreender a realidade objetiva observada cujo devir se encontra nas contradições 

existentes nas dimensões do modo de vida (BREILH, 2006). 

Para Breilh (2006), a dimensões geral é verificada no modo em que a 

sociedade se organiza e as leis que a fundamentam. A dimensão particular diz 

respeito ao modo como cada grupo se organiza e vive e a dimensão singular, 



45 

 

atinente ao comportamento e a estrutura genofenotípica dos indivíduos, expressa os 

processos decorrentes das determinações particulares e gerais. 

 Portanto, tanto ter saúde como adoecer, são faces diferentes da mesma 

realidade. É verdade que o fator biológico de cada indivíduo contribui, mas cada 

grupo social tem fatores de proteção e desgaste diferentes, conforme se insere na 

produção e consumo, modelando sua reprodução (BREILH, 2006).  

Albuquerque e Silva (2014), afirmam que o processo saúde - doença é 

determinado socialmente e que conhecer como a sociedade se organiza, incluindo o 

processo de trabalho e as relações de produção, é essencial para entender a 

gênese da saúde e da doença.  

Evidenciar e compreender os diferentes processos, nas diversas dimensões 

da realidade, analisando criticamente a dinâmica da vida no território, é fundamental 

para a identificação dos processos relacionados à reprodução da vida, a 

potencialização daquilo que a favorece e o combate daquilo que a ameaça.  

Para compreender o impacto do agrotóxico sobre a saúde humana, como se 

expressa na dimensão singular, a de se levar em conta o biológico, o 

comportamento dos indivíduos que possam ser vítimas da intoxicação por 

agrotóxico, o modo de vida particular de cada grupo social e sua 

relação/exposição/imposição ao contato com o agrotóxico e, por fim, compreender 

os venenos agrícolas como mercadoria, cuja produção obedece ao imperativo da 

máxima extração da mais-valia e sua realização, sua transformação em mais valor 

apropriado pelo capital, subordinando todas as outras dimensões da vida em 

sociedade.  

 
Em sociedades de classes, as relações que se estabelecem entre as 
classes determinam diferentes possibilidades e restrições ao 
desenvolvimento da vida e, consequentemente, diferentes formas ou 
possibilidades de viver, adoecer e morrer (ALBUQUERQUE E SILVA, 2014, 
p. 960). 

 
No entanto, o modo particular de apropriação dos diversos grupos sociais, é 

estabelecido pela formação social que os produz. A apropriação dos diferentes 

produtos, frutos do trabalho do homem, se dá pela forma como a sociedade está 

organizada para produção, nos diferentes grupos sociais.  
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Na sociedade capitalista, uma classe detém a propriedade dos meios de 
produção e outra classe detém apenas sua força de trabalho. A classe que 
não possui meios de produção próprios precisa vender sua força de trabalho 
para sobreviver e, assim, terá maior ou menor desgaste no trabalho e maior 
ou menor possibilidade de acesso aos produtos da produção social, a 
depender da forma como se insere na produção e no consumo 
(ALBUQUERQUE E SILVA, 2014, p.960). 
 

Na sociedade de classes brasileira, os diferentes grupos, classes e frações 

de classes, adoecem e morrem distintamente, de acordo com as condições 

particulares de existência que lhes são impostas. 

Lopes e Albuquerque (2018) apontam para a importante lacuna quanto ao 

desvelamento dos nexos singular, particular e geral da realidade e na determinação 

da saúde e da doença ligada ao uso de agrotóxicos e defendem que para uma ação 

efetiva de prevenção dos agravos ligados aos agrotóxicos e para promoção da 

saúde é preciso compreender e transformar a dimensão geral que fomenta o uso de 

agrotóxico em detrimento do meio ambiente e da saúde humana.  

Buscar a proteção da saúde, diante da ameaça representada pelo uso dos 

agrotóxicos, sem essa percepção, resulta em ações inócuas ou de pouca eficácia, 

limitadas à doutrinação das próprias vítimas, para a autoproteção, para o uso 

‘adequado’ dos venenos. 

 
Como o principal processo geral motivador das várias organizações e 
estruturas produtivas na sociedade é a acumulação capitalista, o processo 
saúde-doença na sociedade reflete inevitavelmente a contradição capital-
trabalho. Transformar os processos de trabalho - e, por consequência, a 
sociedade - em espaços mais saudáveis e realizadores para seus 
executores envolve necessariamente a contraposição à lógica do capital. 
Trata-se, em síntese, de colocar a vida e a saúde acima do lucro 
(VIAPIANA; GOMES; ALBUQUERQUE, 2018, p. 184). 
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4 METODOLOGIA 

 
O método reproduz, de forma mais sistemática, o processo inicialmente 

espontâneo de elaboração do conhecimento pelo ser humano. Para Germer (2016), 

a pesquisa deve ser organizada metodicamente para, em ação prática consciente, 

atender o objetivo de gerar novos conhecimentos sobre um objeto ou evento 

determinado. 

 

4.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

4.1.1 Tipo de pesquisa   
 

Quanto aos procedimentos metodológicos, este trabalho caracterizou-se 

como um estudo descritivo transversal. Para Gil (2008), os estudos descritivos 

possuem como meta a descrição detalhada das características da população 

pesquisada, assim como os acontecimentos ou as experiências. 

 Segundo Hochman (2005), o estudo transversal é definido por uma 

pesquisa observacional, que coleta e analisa dados ao longo de um período, 

determinado, sendo que a principal análise deve ser sobre uma variável comum. 

4.1.2 Coleta de dados  
  

 O presente estudo, inicialmente, comporia um estudo multicêntrico, em 

parceria com uma equipe da Área de Saúde da Universidade Andina Simón Bolívar, 

no Equador, coordenada pelo pesquisador Jaime Breilh, que desenvolve a pesquisa 

intitulada ‘Componente de pesquisa comparativa sobre produtividade líquida e 

eficácia para uma vida saudável entre sistemas convencionais e agroecológicos de 

produção de banana em uma região bananeira do Equador’, visando analisar 

problemas de sustentabilidade, soberania, solidariedade e biossegurança na 

produção e consumo de alimentos. Para Breilh (2020), o desenvolvimento da 

produção agroindustrial, leva ao enfraquecimento da produção agrícola familiar para 

o mercado interno, constituindo assim, processos estruturais que determinam a 

perda da soberania alimentar, o crescimento da desigualdade na saúde, o impacto 
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na biossegurança alimentar e na saúde em geral dos trabalhadores e consumidores. 

Estes processos que ocorrem no quadro de crescente desigualdade social agravam 

a vulnerabilidade da vida humana e dos ecossistemas através da aplicação 

persistente e crescente de agrotóxicos, a multiplicação de usos perigosos de 

tecnologias agrícolas, a geração não reciclada de resíduos plásticos, e o consumo 

exorbitante e desperdício de recursos hídricos. 

Os formulários de investigação, da presente pesquisa, foram, assim, 

baseados naqueles produzidos pela equipe da Universidade Simón Bolívar, com 

algumas adaptações à nossa realidade. Posteriormente, por dificuldades 

operacionais de cada realidade, as pesquisas assumiram especificidades distintas. 

O formulário de investigação desta pesquisa foi composto por questões 

objetivas, com escolhas de respostas e por questões abertas, onde os participantes 

puderam explanar sobre a questão indagada. Abordou questões relacionadas à 

identificação da família, o modo de vida, tipo de produção e consumo e à saúde, 

classificação do estado de saúde, sinais e sintomas de intoxicação aguda e crônica 

por agrotóxico, dor, enfermidade, acesso e atendimento e custos para cuidar da 

saúde.  

Para a aplicação dos formulários, em nossa realidade, constituiu-se uma 

equipe de pesquisadores que participaram da elaboração e organização das 

perguntas, discussão e padronização da forma de aplicação dos mesmos. A equipe 

foi composta por discentes e docentes dos cursos de Medicina, Enfermagem, 

Nutrição, Geografia, Agronomia, Psicologia, Informática e Odontologia, além de 

mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), componentes do grupo de extensão e pesquisa do 

Observatório do Uso de Agrotóxicos e Consequências para a Saúde Humana e 

Ambiental do Paraná. 

As 120 famílias assentadas estão organizadas em 10 núcleos, cada qual 

contando com um coordenador, compostos por 10 unidades de produção 

convencionais e agroecológicas.  

Para a coleta de dados, a pesquisa foi divulgada, através dos coordenadores 

de cada núcleo familiar, a todos os moradores do assentamento e todos os 

interessados em participar foram visitados e responderam ao formulário aplicado 

diretamente por um pesquisador. O formulário foi respondido por uma ou duas 

pessoas representantes das famílias, (geralmente pai ou mãe da família).  
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A produção de informações escolhida foi de dados primários por meio da 

aplicação de formulário e a sistematização dos mesmos. Ocorreu em visitas ao 

domicílio das famílias que aceitaram participar da pesquisa, no período de coleta de 

dados entre os meses de junho a setembro do ano de 2019.  

 

4.1.3 População e amostra   
 

Os dados oficiais, do próprio assentamento, apresentam um número de 120 

famílias. A amostra por conveniência, dos produtores agrícolas maiores de 18 anos 

que aceitaram responder o questionário em entrevista foi composta por 89 famílias, 

sendo que destas 55 foram classificadas no tipo de produção convencional, 31 

agroecológica e 3 não produziam.   

A escolha destes meses se deu em razão de definição do cronograma com a 

direção do assentamento. Desta maneira, todas as famílias produtoras agrícolas, 

que aceitaram participar da pesquisa, foram entrevistadas. 

4.1.4 Sistematização e análise dos dados  
 

Após a coleta dos dados, estes foram digitados no programa EpiData, 

projetado para a comunidade global de pesquisadores da Saúde Pública, onde as 

ferramentas operacionais do software são de domínio público, permitindo elaboração 

de base de dados e formulário de entrada de dados (EpiData, 2019).  

Em seguida foram formuladas tabelas em planilhas eletrônicas, 

transcrevendo, de acordo com o tipo de produção (agroecológica ou convencional), 

as condições de saúde, com ênfase na morbidade autorreferida e nos sinais e 

sintomas referidos, sugestivos de intoxicação aguda ou crônica por agrotóxico. 

Foi desenvolvido um sistema, utilizando a linguagem de programação JAVA, 

que fez a leitura das planilhas em Excel, com o agrupamento das respostas 

exportadas do Epi Data.  

Posteriormente, utilizou-se o programa SPSS para obtenção e análise 

estatística dos resultados.  

 

4.1.5 Aspectos éticos da pesquisa  
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Houve, no desenvolvimento desta pesquisa, o cumprimento das diretrizes da 

Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da 

Saúde (MS) que regem sobre as normas reguladoras para pesquisas com seres 

humanos a nível nacional e internacional.  

Os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa 

antecipadamente à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -

TCLE e suas identidades não foram divulgadas na publicação, caso fosse 

necessário, seus nomes seriam substituídos por códigos.  

O benefício esperado com essa pesquisa foi o de contribuir para estudos 

sobre a comparação de modos distintos de produção agrícola e seus impactos na 

saúde humana, embora nem sempre o entrevistado seja diretamente beneficiado por 

sua participação. Em relação aos riscos do estudo, considerou-se, em especial, a 

possibilidade do constrangimento do entrevistado ao responder algumas questões. 

Os registros obtidos nas análises foram mantidos em sigilo e houve 

confidencialidade nas informações, sendo o acesso restrito aos pesquisadores da 

equipe. Os resultados apenas serão apresentados e discutidos em eventos de 

natureza científica.  

Para garantir a privacidade, a minimização de riscos, desconfortos e a busca 

de benefícios, todos os participantes que concordaram em participar do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em caso de 

impossibilidade de algum membro da família responder o formulário, este foi 

respondido pelo responsável que também assinou o TCLE. 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR e 

aprovada sob o parecer n° 2.405.361. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 ASSENTAMENTO CONTESTADO 

 

Os assentamentos, oriundos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST), no Brasil, são exemplos da Reforma Agrária, pois famílias sem possibilidades 

de produção assentam - se sobre terras improdutivas e tem como objetivo recuperar 

o solo e produzir alimentos com ampla diversidade, sem agrotóxicos, para seu 

próprio consumo e para comercialização do excedente. São responsáveis por 

garantir grande parte do alimento na mesa dos brasileiros (FELDENS, 2018). 

O Assentamento Contestado, com origem datada de 1999, referência em 

agroecologia, é fruto de mais de 20 anos de luta, conquista e perseverança, para a 

transformação de uma terra degradada e improdutiva em exemplo de produção 

agrícola sustentável, de organização coletiva e de trabalho cooperativo (CAPITANI, 

2015). 

A região do Assentamento Contestado é constituída por 3.200 hectares de 

terra, sendo 1.240 hectares de área de proteção e conservação ambiental, além de 

700 hectares de reflorestamento, fruto de atividades anteriores à instalação dos 

agricultores do Movimento Sem Terra. As famílias assentadas receberam lotes que 

variam de 10 a 15 hectares para produzir alimentos e construir suas moradias 

(FERNANDES e FACCO, 2015). 

Os habitantes do Assentamento Contestado tiveram que se adaptar aos 

Campos Gerais, na borda do Segundo Planalto Paranaense, na Escarpa Devoniana, 

região que se caracteriza pela predominância de vegetação de campos em solos 

rasos, arenosos, com muito calcário. Os Campos Gerais destacam-se pela 

coexistência de diferentes ecossistemas como campos e florestas de Araucárias. 

Também se adaptaram ao clima subtropical, conhecido como Mesotérmico Brando, 

que é caracterizado por verões quentes e invernos com fortes geadas (RITTER et 

al., 2008). 

Ao longo desses anos os agricultores recuperaram o solo e passaram a 

produzir alimentos sem agrotóxicos, para a própria alimentação, e com o excedente 

comercializado por meio de uma cooperativa, ali criada, que encaminha grande parte 

da produção à merenda escolar, proporcionando uma alimentação saudável para os 

estudantes das escolas públicas. Embora nem todos os assentados sejam 
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produtores agroecológicos, pois a maioria persiste com a prática da agricultura 

convencional, o Assentamento Contestado contribui, significativamente, para fazer 

do município da Lapa, onde está localizado, o maior produtor de alimentos 

agroecológicos da região metropolitana de Curitiba (TORINELLI, 2016). 

As dificuldades pela falta de políticas públicas consistentes de 

financiamento, e amparo às atividades agroecológicas desde o plantio à 

comercialização, impedem que haja a adesão de todos os assentados a esse 

modelo produtivo (FELDENS, 2018). 

A adoção da produção agroecológica visa não somente a recuperação, 

preservação e melhoria do solo e do ambiente em geral, mas da saúde humana, dos 

próprios assentados e dos consumidores dos alimentos produzidos (FELDENS, 

2018). 

Além da Cooperativa de Agroindústria e Comercialização Terra Livre, 

existente no local, há uma Associação de Moradores e a Escola Latino Americana 

(ELLA) que forma pessoas do mundo inteiro em Tecnologia em Agroecologia. 

Contam, também, com uma creche, a Ciranda Curupira, espaço educacional onde 

aqueles que precisam trabalhar podem deixar suas crianças pequenas. Mesmo que 

predominantemente o cuidado com a saúde ocorra por meio de práticas alternativas, 

há uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e profissionais de saúde que atendem na 

localidade, conforme organização e cronograma definido com os habitantes do 

Assentamento (TORINELLI, 2016). 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO 
CONTESTADO 

 
Os dados obtidos pela presente pesquisa demonstram que dentre os 

agricultores participantes, 98% (50) agricultores convencionais e 93% (27) dos 

agricultores agroecológicos vivem e trabalham na Unidade de Produção Agrícola 

(UPA) em que se encontrava no momento da aplicação do formulário. Tanto os 

agricultores convencionais, quanto os agroecológicos, apresentaram estabilidade em 

relação à moradia e ao trabalho no assentamento, pois 82% (45) dos convencionais 

e 65% (20) dos agroecológicos trabalhavam naquela mesma UPA há mais de 10 

anos. A maioria, ainda, trabalhava na agricultura há mais de 10 anos. A maioria, 
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ainda, trabalhava na agricultura há mais de 10 anos, 87% (47) dos convencionais e 

77% (23) dos agroecológicos. 

 
TABELA 1 - LOCAL DE RESIDÊNCIA, DE TRABALHO E ANOS DE TRABALHO NA PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO 
AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

LOCAL DE RESIDÊNCIA, DE TRABALHO E ANOS DE TRABALHO NA PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO 

AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

 Agricultores modelo 
convencional  

Agricultores modelo 
agroecológico  

LOCAL DE RESIDÊNCIA E 
TRABALHO  

N % N % 

Nesta UPA 50 98 27 93 

Outra  1 2 2 7 

Total 51 100 29 100 

ANOS DE TRABALHO NA UPA N % N % 

Menos de 10 anos 10 18 11 35 

Mais de 10 anos  45 82 20 65 

Total 55 100 31 100 

ANOS DE TRABALHO NA 
PRODUÇÃO AGRÍCOLA  

N % N % 

1 até 10 anos  7 13 7 23 

11 até 20 anos  17 31 7 23 

21 até 30 anos 7 13 2 8 

31 até 40 anos  9 17 9 30 

41 até 50 anos  3 5 3 10 

51 até 60 anos  9 17 1 3 

61 até 70 anos 2 4 1 3 

Total 54 100 30 100 

FONTE: dados da pesquisa de campo.  
 

Em estudo de Feldens (2018), que contextualiza os assentamentos no 

Brasil, se verifica que foi nas décadas de 60 e 80, com movimentos contraditórios 

aos governantes de então e em defesa da reforma agrária, que famílias sem 
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possibilidade de produção, por não possuir terra, conquistaram terras improdutivas, 

produzindo por mais de 20 anos na mesma UPA, estabelecendo assentamentos 

referências na produção de alimento para o consumo e comercialização do 

excedente, como por exemplo, o Assentamento Capela, no município de Nova Santa 

Rita é referência na produção de arroz orgânico. 

 
O assentamento Capela, no município de Nova Santa Rita, Região 
Metropolitana de Porto Alegre, vai completar 20 anos com um modelo 
insólito de produção, que mistura propriedade coletiva da terra e 
mecanismos de mercado para garantir renda a 29 famílias de colonos, 
oriundos de um acampamento de Cruz Alta, cuja origem data do 
acampamento que durou de 1989 a 1994 (FELDENS, 2018, p. 73). 
 

 A longa permanência dos agricultores persistindo na atividade agrícola nos 

assentamentos, se confirma no atual estudo sobre o assentamento Contestado. 

Quanto à idade, de acordo com a tabela 2, 29% (16) dos agricultores 

convencionais encontrava-se na faixa entre 51 e 60 anos e entre os agroecológico 

42% (13) dos agroecológicos, entre 41 e 50 anos, numa média de idade de 48,3 

anos.  

No que diz respeito ao estado civil, 71% (35) dos agricultores convencionais 

e 59% (17) dos agroecológicos declararam-se casados.  

Quanto ao grau de escolaridade, todos os agricultores são alfabetizados, 

sendo que 33% (15) dos que praticam a agricultura convencional possui o ensino 

fundamental incompleto, enquanto entre os que praticam a agroecologia, apenas 

31% (8) estão nessa condição. Daqueles que ingressaram no ensino médio, os 

produtores convencionais têm, em sua maioria, o ensino médio incompleto 24% (11) 

e entre os agroecológicos a maioria tem o ensino médio completo 23% (6). No que 

diz respeito ao ensino técnico ou superior, 23% (6) dos agroecológicos possuem 

formação técnica, graduação ou pós-graduação. Entre os convencionais este 

percentual é de apenas 11% (4).  

Dados do INCRA, em levantamento de 2011, demostram que 84% dos 

assentados no país são alfabetizados (FELDENS, 2018), índice inferior ao 

encontrado no Assentamento Contestado, no presente estudo.   
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TABELA 2 - IDADE, ESTADO CIVIL E ESCOLARIDADE, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO 
CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. 
LAPA/PR, 2020. 

IDADE, ESTADO CIVIL E ESCOLARIDADE, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO 
CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. 

LAPA/PR, 2020. 

 Agricultores modelo 
convencional  

Agricultores modelo 
agroecológico  

IDADE  N % N % 

21 - 30 8 14 3 10 

31 - 40 11 20 6 19 

41 - 50 7 13 13 42 

51 - 60  16 29 6 19 

61 ou mais  13 24 3 10 

Total 55 100 31 100 

ESTADO CIVIL  N % N % 

Solteiro 5 10 5 17 

Casado 35 71 17 59 

União livre  4 8 4 14 

Divorciado 4 8 3 10 

Viúvo   1 3 0 0 

Total 49 100 29 100 

NÍVEL DE EDUCAÇÃO   N % N % 

Sabe assinar 6 13 1 4 

Ensino fundamental incompleto   15 33 8 31 

Ensino fundamental completo 3 7 2 8 

Ensino médio incompleto  11 24 3 11 

Ensino médio completo  6 12 6 23 

Educação técnica 3 7 1 4 

Universidade 1 2 2 8 

Pós - graduação  1 2 3 11 

Total 46 100 26 100 

FONTE: dados da pesquisa de campo.  
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Estudo de Luz et. al (2015) que entrevistou 107 agricultores familiares 

tradicionais, do município de Ibiúna, em São Paulo (SP), constituído amostra 

intencional por conveniência referente a 7,76% do total de domicílios do município, 

refere a maioria homens com média de  idade de 48,15 anos. Houve ainda 

predomínio de baixa escolaridade entre os agricultores, sendo que a maioria, 70,1% 

(75) teve quatro anos ou menos de escolaridade. O tempo médio de trabalho como 

agricultor foi de 33,03 anos, resultados semelhantes aos encontrados em nossa 

pesquisa.       

 

5.3 INFORMAÇÕES DE SAÚDE 

 

Visando identificar possíveis consequências da exposição aguda ou crônica 

aos agrotóxicos, buscou-se levantar informações referentes à percepção sobre a 

condição geral de saúde dos agricultores, a ocorrência de doenças, história 

pregressa de intoxicações. 

A Tabela 3 apresenta como os participantes da pesquisa do Assentamento 

Contestado classificaram seu estado de saúde. O propósito do questionamento foi 

levantar, a partir da percepção dos próprios participantes, o estado de saúde 

daqueles agricultores que trabalham com a agricultura convencional e de suas 

famílias e daqueles que praticam a agroecologia. 
 

TABELA 3 - PERCEPÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, SEGUNDO 
AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. 
ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

PERCEPÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, SEGUNDO 
AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. 

ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

 Agricultores modelo convencional  Agricultores modelo agroecológico  

 N % N % 

Excelente 5 10 4 14 

Muito bom 9 17 4 14 

Bom 16 30 11 38 

Regular 14 26 9 31 

Péssimo 9 17 1 3 
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Total 53 100 29 100 

(OR= 1.45) (Teste de Fisher P: 0.29. V de Cramer: 0.08) 

FONTE: dados da pesquisa de campo.  
 

Verifica-se que o percentual de agricultores agroecológicos que consideram 

bom o estado de saúde de sua família, é maior do que o percentual dos agricultores 

convencionais: sendo 66% (19), dos agricultores agroecológicos e 57% (30), dos 

convencionais. Dessa forma, observa-se que 34% dos agricultores agroecológicos e 

43% dos convencionais, do Assentamento Contestado, consideram seu estado de 

saúde como ruim. 

 Em inquérito realizado com agricultores familiares entre junho de 2012 e 

janeiro de 2013, no município de Ibiúna - SP, com amostra por conveniência dos 

agricultores que fazem uso de agrotóxico, 29% consideravam sua saúde como ruim. 

Consideravam, ainda, arriscado o trabalho desenvolvido na agricultura, e 34,6% 

atribuíram como principal causa do risco, os agrotóxicos. (LUZ et al., 2015).   

A influência dos princípios da agroecologia é percebida nas alterações do 

processo de trabalho e na relação dos agricultores com a natureza e sua saúde. 

Verifica-se a ausência do uso de agrotóxico, a recuperação do solo, a produção de 

culturas diversificadas em pequeno espaço, respeitando os ciclos da natureza, de 

acordo com a produção da região e da época do ano, tornando o alimento fonte de 

proteção e promoção da saúde (LIRA; ALBUQUERQUE, GURGEL, 2018).  

O agronegócio sob a justificativa do aumento da produção incorpora a 

utilização da tecnologia através da mecanização e intenso uso de agrotóxicos, que 

causa altos impacto negativos na natureza, à exemplo a degradação progressiva do 

solo e consequente tendência à baixa produtividade, além dos prejuízos à saúde 

humana (LIRA; ALBUQUERQUE, GURGEL, 2018).       

Há vasta produção literária demonstrando que o agrotóxico prejudica a saúde 

daqueles que lidam diretamente com a agricultura ou mesmo que consomem com 

frequência alimentos vindos do plantio convencional. As doenças assolam tanto o 

físico quanto o psicológico do indivíduo, incluindo aqueles que estão em período 

gestacional. Nesse sentido, levantou-se, no presente estudo, aspectos da morbidade 

autoreferida relativos à saúde física e à saúde mental. 
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5.3.1 Saúde Física 
 
TABELA 4 - AMANHECEM DESCANSADOS E SENTEM MUITA ENERGIA DURANTE O DIA, 
CAPACIDADE PERMANENTE DE MOVIMENTO PLENO DE TODA FORMA E DOR CRÔNICA OU 
REPETIDA NO CORPO, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO 
MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA 

AMANHECEM DESCANSADOS E SENTEM MUITA ENERGIA DURANTE O DIA, CAPACIDADE 
PERMANENTE DE MOVIMENTO PLENO DE TODA FORMA E DOR CRÔNICA OU REPETIDA 

NO CORPO, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO 
AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

ESTADO DE SAÚDE  BOM RUIM 

 Agricultores 
modelo 

convencional  

Agricultores 
modelo 

agroecológico  

Agricultores 
modelo 

convencional  

Agricultores 
modelo 

agroecológico  

AMANHECEM 
DESCANSADOS E 
SENTEM MUITA ENERGIA 
DURANTE O DIA 

N % N % N % N % 

Sim 23 88 12 75 13 45 8 53 

Não 3 12 4 25 16 55 7 47 

Total 26 100 16 100 29 100 15 100 

(OR = 0.34) (Teste de Fisher P: 0.19. V de Cramer: 

0.19) 

(OR = 1.38) (Teste de Fisher P: 

0.36. V de Cramer: 0.14) 

CAPACIDADE 
PERMANENTE DE 
MOVIMENTO PLENO DE 
TODA FORMA 

N % N % N % N % 

Sim 25 86 12 75 11 52 5 55 

Não 4 14 4 25 10 48 4 45 

Total 29 100 16 100 21 100 9 100 

(OR = 0.48) (Teste de Fisher P: 0.29. V de Cramer: 

0.14) 

(OR = 1.13) (Teste de Fisher P: 

0.59. V de Cramer: 0.02) 

DOR CRÔNICA OU 
REPETIDA NO CORPO 

N % N % N % N % 

Sim 11 39 5 31 16 73 6 67 

Não 17 61 11 69 6 27 3 33 

Total 28 100 16 100 22 100 9 100 

(OR= 1.42) (Teste de Fisher P: 0.42. V de Cramer: (OR= 1.33) (Teste de Fisher P: 
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0.08) 0.52. V de Cramer: 0.06) 

FONTE: dados da pesquisa de campo.  
 

 Como demonstrado na tabela 3, considerando boa a condição de 

saúde daqueles que classificaram o classificaram como excelente, muito bom e bom, 

e ruim daqueles que o classificaram como ruim e péssimo, o percentual de 

agricultores convencionais que consideram bom seu estado de saúde é inferior ao 

dos agroecológicos.  

Na tabela 4, no entanto, observa-se que dentre os que consideram seu 

estado de saúde como bom, a proporção de agricultores que amanhece descansado 

e com muita energia durante o dia é maior entre os convencionais 88% (23) do que 

entre os agroecológicos 75% (12).  

Dentre os que consideraram seu estado de saúde ruim, os convencionais 

relataram, com maior frequência 55% (16) em relação aos agroecológicos 47% (7), 

que amanhecem mais cansados e com pouca energia. 

Uma provável explicação para isso seria o fato de que a agroecologia, em 

nossa realidade, demanda maior esforço físico do que a agricultura convencional, 

uma vez que, na primeira, diversos processos dependem da intervenção direta do 

produtor, enquanto que na agricultura convencional o uso de meios de trabalho 

como os agrotóxicos, reduz a necessidade de trabalho vivo e do esforço físico direto. 

Ressalte-se, porém, que embora os agricultores agroecológicos relatem cansaço 

físico com maior frequência, não o consideram como sinal de má condição de saúde, 

mas decorrência normal do próprio trabalho, contrariamente àqueles que praticam a 

agricultura convencional coincidindo com o observado por Lira, Albuquerque e 

Gurgel (2018). 

Dentre os agricultores que consideram boa sua condição de saúde, o 

percentual que relata a preservação da pela capacidade de movimento (tabela 4) é 

maior entre os convencionais 86% (25) do que entre os agroecológicos 75% (12). 

Dentre aqueles que classificaram seu estado de saúde como ruim, a queixa 

da perda de capacidade de movimento é maior, também, entre os convencionais 

48% (10), o que nos leva a considerar que os produtores agrícolas convencionais 

deram maior valor à questão da capacidade de movimento para classificar o seu 

estado de saúde como bom ou ruim. 
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 Embora os efeitos agudos do agrotóxico sobre o sistema nervoso estejam 

bem estabelecidos, Li Yam (2014), refere que pouco se sabe, na intoxicação crônica, 

do impacto dos agrotóxicos sobre o sistema nervoso por longo período de tempo. 

Neste sentido, em estudo transversal, o referido autor buscou investigar os efeitos 

neurológicos dos agrotóxicos entre agricultores na China, no ano de 2014. 

Verificando as características da disfunção neurológica pós exposição cumulativa 

dos agricultores expostos observou que apresentam maior incidência de alterações, 

entre elas, a redução da mobilidade do corpo.     

No presente estudo, indagou-se, também, aos agricultores, acerca da 

presença de dor crônica ou repetida em algum local do corpo.  

Os dados constantes na tabela 4 demonstram que, tanto os agricultores 

agroecológicos que consideram seu estado de saúde bom 69% (11), quanto os que 

consideram ruim 33% (3), mencionam menor presença de dor no corpo do que os 

convencionais que classificaram o estado de saúde bom 39% (11), ou que 

classificaram o estado de saúde ruim 73% (16), resultado coincidente com o 

apresentado na literatura, com a indicação de que a dor, manifestada de diversas 

formas no corpo humano, entre os agricultores convencionais, tem direta relação 

com o contato com agrotóxicos (HONGSIBSONG, 2017). 

 
TABELA 5 - DOR ENQUANTO TRABALHA, DOR NAS COSTAS OU NOS OMBROS, DOR LOMBAR, 
DOR EM MEMBRO SUPERIOR E DOR EM PUNHO, MÃOS E DEDOS, SEGUNDO 
AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. 
ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

DOR ENQUANTO TRABALHA, DOR NAS COSTAS OU NOS OMBROS, DOR LOMBAR, DOR 
EM MEMBRO SUPERIOR E DOR EM PUNHO, MÃOS E DEDOS, SEGUNDO AGRICULTORES 

DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO 
CONTESTADO. LAPA/PR, 2020 

 Agricultores modelo 
convencional  

Agricultores modelo 
agroecológico  

DOR ENQUANTO TRABALHA. N % N % 

Sim 23 54 17 58 

Não 26 46 12 42 

Total 49 100 29 100 

(OR:1.25) (Teste de Fisher P: 0.16. V de Cramer: 0.13) 

DOR NAS COSTAS OU NOS 
OMBROS  

N % N % 
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Não 10 21 10 33 

Raro 3 6 3 10 

Às vezes  19 40 10 33 

Frequente  7 14 3 10 

Sempre 9 19 4 14 

Total 48 100 30 100 

(OR= 1.90) (Teste de Fisher P: 0.16. V de Cramer: 0.13) 

DOR LOMBAR  N % N % 

Não 13 26 9 30 

Raro 3 6 2 7 

Às vezes  16 34 10 33 

Frequente  10 20 4 13 

Sempre 7 14 5 17 

Total 49 100 30 100 

(OR= 1.18) (Teste de Fisher P: 0.46. V de Cramer: 0.03) 

DOR EM MEMBRO SUPERIOR  N % N % 

Não 17 37 18 62 

Raro 4 9 3 10 

Às vezes  12 26 4 14 

Frequente  7 15 1 4 

Sempre 6 13 3 10 

Total 46 100 29 100 

(OR= 2.79; IC 95 %: 1.06 a 7.28; estatística z: 2.09; P: 0.03) 

DOR EM PUNHO, MÃOS E DEDOS  N % N % 

Não 24 53 19 63 

Raro 0 0 2 7 

Às vezes  10 22 4 13 

Frequente  6 13 2 7 

Sempre 5 12 3 10 
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Total 45 100 30 100 

(OR= 1.51) (Teste de Fisher P: 0.26. V de Cramer: 0.09) 

FONTE: dados da pesquisa de campo.  
 

Conforme demonstrado na tabela 5, os agricultores agroecológicos 58% (17) 

referem com maior frequência a presença de dor no desempenho de suas atividades 

laborais em comparação com os agricultores convencionais 54% (23). Isso pode se 

dá devido ao maior esforço físico e o uso do corpo para o desenvolvimento das 

atividades laborais, não o considerando sinal de má saúde (LIRA, ALBUQUERQUE; 

GURGEL, 2018).  

Entre os participantes da presente pesquisa, os relatos de dores mais 

presentes, manifestadas em diferentes partes do corpo, foram nos agricultores 

convencionais, nas costas ou nos ombros 75% (34), na região lombar 68% (33), 

membros superiores (MMSS) 54% (25) com significância estatística positiva (p:0.03) 

e punho, mãos e dedos 47% (21).   

A literatura apresenta forte relação entre a exposição aos agrotóxicos e a 

ocorrência de dor no corpo. O contato com os agrotóxicos pode resultar em 

intoxicações agudas e crônicas, com a manifestação de sintomas tais com dor, de 

cabeça, de lombar, dor nas costas e ombros, pernas, disúria, mialgia e câimbra 

(MEDITHI, 2017), e aperto no peito (MATHEW, 2015). 

Em entrevistas realizadas por um estudo transversal de Hongsibsong (2017), 

entre os meses de julho a agosto de 2014, com agricultores que viviam no subdistrito 

de Mae Na Reur, na província de Phayao, na Tailândia, observa-se a relação da 

exposição ao agrotóxico com diversos sintomas de saúde, incluindo dor, torácica, 

dor de cabeça, além de fraqueza muscular, dormência e câimbras, classificadas 

como sintomas musculares e nervoso. 

No inquérito de Luz et. al (2015), já citado anteriormente, 29% dos 

agricultores que usam agrotóxico que avaliaram a saúde como regular a muito ruim 

em suas plantações e seus familiares, reportaram dores no corpo, com maior 

frequência nos joelhos (10,2%) e nas pernas (5,6%).   

5.3.2 Saúde Mental 
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Os diversos agrotóxicos utilizados pelos agricultores do tipo de produção 

convencional, além de variados malefícios físicos fartamente comprovados pela 

literatura, também causam sofrimento mental. Os dados tratados a seguir refletem o 

estado de saúde mental referido pelos trabalhadores do assentamento Contestado 

expostos e não expostos aos agrotóxicos em suas atividades.  

 Seguindo a investigação de possíveis sinais e sintomas devidos à intoxicação 

por agrotóxicos, indagou-se sobre aspectos relativos à saúde mental e os resultados 

são apresentados na tabela 6.  

 
TABELA 6 - ESTRESSE OU ANGÚSTIA E TRISTE OU DEPRIMIDO A TODO MOMENTO, PERDA 
DA MEMÓRIA, MEDO A TODO INSTANTE E DIFICULDADE PARA DORMIR OU PERDA DE SONO, 
SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. 
ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020 

ESTRESSE OU ANGÚSTIA E TRISTE OU DEPRIMIDO A TODO MOMENTO, PERDA DA 
MEMÓRIA, MEDO A TODO INSTANTE E DIFICULDADE PARA DORMIR OU PERDA DE SONO, 

SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO 
AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

ESTADO DE SAÚDE  BOM RUIM 

 Agricultores 
modelo 

convencional  

Agricultores 
modelo 

agroecológico  

Agricultores 
modelo 

convencional  

Agricultores 
modelo 

agroecológico  

ESTRESSE OU ANGÚSTIA A 
TODO MOMENTO 

N % N % N % N % 

Sim 9 35 5 28 7 44 4 50 

Não 17 65 13 72 9 56 4 50 

Total 26 100 18 100 16 100 8 100 

(OR= 1.37) Teste de (Fisher P: 0.44. V de Cramer: 

0.07) 

(OR= 0.77) (Teste de Fisher P: 

0.55. V de Cramer: 0.05) 

TRISTE OU DEPRIMIDO A 
TODO MOMENTO 

N % N % N % N % 

Sim 5 20 2 11 5 29 1 12 

Não 20 80 16 89 12 71 7 88 

Total 25 100 18 100 17 100 8 100 

(OR= 2.00 (Teste de Fisher P: 0.36. V de Cramer: 

0.11) 

(OR= 2.91) (Teste de Fisher P: 

0.34. V de Cramer: 0.18) 

PERDA DA MEMÓRIA N % N % N % N % 
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Sim 8 32 3 16 6 35 3 37 

Não 17 68 16 84 11 65 5 63 

Total 25 100 19 100 17 100 8 100 

(OR= 2.50) (Teste de Fisher P: 0.19. V de Cramer: 

0.18) 

(OR= 0.90) (Teste de Fisher P: 

0.62. V de Cramer: 0.02) 

MEDO A TODO INSTANTE N % N % N % N % 

Sim 3 12 0 0 1 6 2 25 

Não 22 88 18 100 16 94 6 75 

Total 25 100 18 100 17 100 8 100 

(OR= 5.75) (Teste de Fisher P: 0.18. V de Cramer: 

0.23) 

(OR=0.18) (Teste de Fisher P: 

0.23. V de Cramer: 0.27) 

DIFICULDADE PARA DORMIR 
OU PERDA DE SONO 

N % N % N % N % 

Sim 3 12 2 11 7 41 4 50 

Não 22 88 17 89 10 59 4 50 

Total 25 100 19 100 17 100 8 100 

(OR= 1.15) (Teste de Fisher P: 0.63. V de Cramer: 0.02) (OR= 0.70) (Teste de Fisher P: 

0.50. V de Cramer: 0.08) 

FONTE: dados da pesquisa de campo.  
 

Tanto agricultores convencionais, quanto agroecológicos classificaram, 

majoritariamente, seu estado de saúde mental como bom, no entanto, os 

convencionais referem com maior frequência que se sentem mais estressados e 

angustiados 35% (9).  

Já, entre os participantes que classificaram seu estado de saúde como ruim, 

os agricultores agroecológicos manifestaram com maior frequência que se sentem 

mais angustiados e estressados 50% (4).  

Khan (2018) ressalta a importância de estudos que expliquem a diferença de 

efeitos na saúde mental entre agricultores convencionais e agroecológicos. Em 

Indiana, nos EUA, em estudo de autorrelato o autor, investigou entre os dois tipos de 

agricultores referidos, no ano de 2018, sintomas relacionados a saúde mental e 

observou que os agricultores convencionais apresentam sintomatologia positiva 
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significativamente estatística (p<0.01 e p<0.03) quando comparados a agricultores 

agroecológicos e com maior risco de depressão e acometimentos à saúde mental.       

Agricultores que se expõem aos agrotóxicos com maior frequência 

apresentam maior chance de desenvolver transtornos mentais como depressão e 

ansiedade, e ainda apresentam maior tendência ao suicídio (KHAN, 2018; CONTI, 

2018).  

Com relação à presença de sentimento de tristeza e sentir-se deprimido a 

todo o momento, os participantes do estudo relataram o disposto na tabela 5. 

Verifica-se, que, tanto entre os agricultores convencionais que consideram seu 

estado de saúde bom 20% (5), quanto ruim 29% (5), os sentimentos de tristeza e 

depressão estão mais presentes que entre os convencionais.  

Estudos de Khan e Conti (2018) demonstram uma forte relação entre os 

agrotóxicos e sinais de depressão como a tristeza.  Assim sendo, os resultados 

corroboram a ideia de que a exposição aos agrotóxicos está relacionada à maior 

ocorrência de sintomas de tristeza e depressão comparados aos agricultores que 

extinguem os agrotóxicos de suas lavouras. 

A perda de memória que é, também, um dos sintomas que podem ocorrer 

nas intoxicações por agrotóxicos, foi investigada junto aos participantes da pesquisa 

e os resultados são apresentados na tabela 5. Dentre os participantes que 

classificaram seu estado de saúde mental como bom, os agricultores convencionais 

relatam com mais frequência a perda de memória 32% (8). Já, dentre os que 

classificaram seu estado de saúde mental como ruim, os agricultores agroecológicos 

relatam com mais frequência a perda de memória 37% (3). Esse resultado, no 

entanto, pode estar relacionado à idade, já que os agricultores possuem idade mais 

avançada.  

Khan e Conti (2018), tratam em seus estudos, já referidos anteriormente 

neste item, a relação dos agrotóxicos com o desenvolvimento de transtornos mentais 

evidenciando o medo e suas síndromes. 

Quanto ao sentimento de medo a todo instante, observa-se, no presente 

estudo, que, dentre os que classificaram o estado de saúde mental como bom, os 

agricultores convencionais relataram com maior frequência esta sensação 12% (3). 

Já, dentre os que classificaram seu estado de saúde mental como ruim, 

foram, os agricultores agroecológicos que relataram com maior frequência o 

sentimento de medo 25% (2). 
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Assim sendo, por mais que o grupo de agricultores convencionais afirmem 

como boa sua condição de saúde mental, os sintomas e sinais relatados   apontam 

para o contrário. 

Dificuldade para dormir ou perda de sono entre os agricultores pode ser uma 

das alterações do comportamento que tem relação com o contato com o agrotóxico 

e seu impacto na saúde humana, física e mental (KHAN, 2018).     

No que tange à dificuldade para dormir, ou à perda de sono, conforme se 

observa na tabela 5, dentre os agricultores que classificaram seu estado de saúde 

mental como bom, os agroecológicos 11% (2), relataram, com maior frequência que 

os convencionais, esse tipo de queixa. Entre os que classificaram como ruim o 

estado de saúde, os agroecológicos, 50% (4) relataram dificuldade para dormir ou 

perda de sono. 

5.4 AGRICULTORES QUE CLASSIFICARAM O ESTADO DE SAÚDE COMO RUIM 

 
TABELA 7 - AGRICULTORES OPERADOS/ INTERNADOS, PRESENÇA DE SEVEROS 
MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS E AÇÚCAR NO SANGUE, SEGUNDO AGRICULTORES DO 
MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO 
CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

AGRICULTORES OPERADOS/ INTERNADOS, PRESENÇA DE SEVEROS MOVIMENTOS 
INVOLUNTÁRIOS E AÇÚCAR NO SANGUE, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO 

CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. 
LAPA/PR, 2020. 

 Agricultores modelo 
convencional  

Agricultores modelo 
agroecológico  

AGRICULTORES OPERADOS/ 
INTERNADOS 

N % N % 

Sim 15 68 4 44 

Não  7 32 5 56 

Total 22 100 9 100 

(OR = 2.67) (Teste de Fisher P: 0.20. V de Cramer: 0.22) 

PRESENÇA DE SEVEROS MOVIMENTOS 
INVOLUNTÁRIOS  

N % N % 

Sim 8 36 2 22 

Não  14 64 7 78 

Total 22 100 9 100 
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(OR = 2. Teste de Fisher P: 0.37. V de Cramer: 0.13) 

AÇÚCAR NO SANGUE  N % N % 

Sim 6 28 0 0 

Não  16 72 9 100 

Total 46 100 26 100 

(OR = 7.48) (Teste de Fisher P: 0.10. V de Cramer: 0.31) 

FONTE: dados da pesquisa de campo.  
  

Dentre aqueles que classificaram seu estado de saúde como ruim, os 

agricultores convencionais relataram com maior frequência, 68% (15), condições 

mórbidas pregressas que exigiram internamentos para tratamentos clínicos ou 

intervenções cirúrgicas quando comparados aos agroecológicos, 44% (4). 

No estudo de Luz et. al (2015), com os agricultores convencionais e seus 

familiares, no estado de São Paulo, no município de Ibiúna, entre junho de 2012 e 

janeiro de 2013, o autor relaciona a ocorrência de internação entre os agricultores ou 

de seus familiares com a intoxicação por agrotóxicos. 

Os agricultores e seus familiares representam uma população altamente 

vulnerável aos efeitos tóxicos da exposição aos agrotóxicos com a manifestação de 

sinais e sintomas que levam a maiores taxas de consulta e hospitalização 

(BUTINOF, 2015. LEBOV, 2016) mesmo entre as crianças (TRUEBLOOD, 2016), 

além da elevação do risco de morte (HUANG, 2015).  

Os agricultores convencionais relataram, com maior frequência 36% (8), 

presença de movimentos involuntários, o que sugere a possibilidade da existência 

de lesão neurológica e merece ser melhor investigado. Khan (2018) e Bailey (2015) 

referem a relação da exposição a agrotóxicos com alteração sensorial, cognitiva e 

motora e a sua ação neurotóxica. 

Um estudo de campo, em 2018, que comparou sintomas autorreferidos, 

entre agricultores de cafezais, na região de Jarabacoa, na República Dominicana, 

que praticavam o tipo de produção convencional e outro com o cultivo livre de 

agrotóxicos, demonstrou taxas de neurotoxicidade, efeitos parassimpáticos e 

inibição de acetilcolinesterase, com as maiores diferenças encontradas para 

salivação excessiva, tontura e dor de estômago entre os convencionais (HUTTER, 

2018).  
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Gavelle (2016) refere risco cumulativo para efeitos neuroquímicos 

relacionados a ingestão de agrotóxico com manifestações de sintomas, tais como, 

salivação, lacrimejamento, micção, defecação, vômito, paralisia e mielite transversa 

em medula espinhal (CASTORES, 2014).  

Li Ym (2014), em estudo transversal, buscando demonstrar os efeitos 

neurológicos cumulativos pela intoxicação por agrotóxico, entre agricultores na 

China, demonstra as características da disfunção neurológica após exposição 

cumulativa de agrotóxicos, entre elas, sensação de dormência, formigamento, perda 

de força muscular e diminuição de reflexos tendinosos profundos, reforçando que a 

exposição a agrotóxico aumenta o risco de disfunção neurológica entre os 

agricultores.     

Outros estudos demonstram, ainda, uma tendência crescente nas taxas de 

mortalidade por câncer no cérebro entre trabalhadores agrícolas com exposição a 

aagrotóxico (MIRANDA, 2014; FALLAHI, 2017; PIEL, 2017).  

   Os participantes da presente pesquisa, que compõem o grupo dos 

agricultores convencionais, relatam, também, com maior frequência 28% (6) serem 

portadores de diabetes, coincidindo com os achados na literatura. Estudo de coorte - 

prospectiva, de Starling (2014), em Iowa, na Carolina do Norte, no ano de 2014, 

demonstra que o contato com o agrotóxico aumenta o risco de desenvolver diabetes.  

Da mesma forma, Mannetje (2018), observou que a exposição aos agrotóxicos, 

principalmente entre os agricultores que têm contato direto e seus familiares, 

aumenta o risco e a probabilidade de desenvolver alterações metabólicas e 

consequentemente diabetes (MANNETJE, 2018). 

 
TABELA 8 - NÚMERO DE ABORTOS, INFERTILIDADE E FILHOS COM MÁ FORMAÇÃO 
CONGÊNITA, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO 
AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

NÚMERO DE ABORTOS, INFERTILIDADE E FILHOS COM MÁ FORMAÇÃO CONGÊNITA, 
SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO 

AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

 Agricultores modelo 
convencional  

Agricultores modelo 
agroecológico  

NÚMERO DE ABORTOS N % N % 

1 3 38 5 72 

2  4 50 1 14 
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3 1 12 1 14 

Total 8 100 7 100 

(Teste de Fisher P: 0.28. V de Cramer: 0.17) 

INFERTILIDADE  N % N % 

Sim 0 0 3 18 

Não  37 100 13 82 

Total 37 100 16 100 

 

FILHOS COM MÁ FORMAÇÃO 
CONGÊNITA  

N % N % 

Sim 3 92 2 88 

Não  34 8 14 12 

Total 46 100 26 100 

(Teste de Fisher P: 0.32. V de Cramer: 0.06) 

FONTE: dados da pesquisa de campo.   

 

No que diz respeito à saúde reprodutiva, os resultados encontrados foram 

contraditórios. Com relação à ocorrência de aborto espontâneo, 15% (8) dos 

agricultores convencionais e 23% (7) dos agroecológicos mencionaram aborto na 

família dados que divergem da literatura.  

Em estudo de revisão de literatura de Matysiak (2016), evidenciou a 

exposição pré-natal a agrotóxicos e aborto. 

Curiosamente, a exposição paterna aos agrotóxicos tem relação se não 

igual, maior do que a materna com o aborto, mesmo na preconcepção (KUNKLE, 

2016). 

O pequeno n amostral e a exposição pregressa aos agrotóxicos, com 

episódios de intoxicação, como motivo da adesão à agroecologia, podem estar entre 

os fatores que explicam os resultados aqui encontrados.  

Da mesma forma, quanto à infertilidade, uma das possíveis consequências 

da exposição a agrotóxicos, que não foi relatada por nenhum dos produtores 

convencionais, em comparação com 18% (3 participantes) dos produtores 

agroecológicos que fizeram a referência ao fato. Esse resultado pode, novamente, 
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dever-se a episódios anteriores de intoxicação por agrotóxico, relato presente entre 

os agricultores participantes deste estudo, coincidente com os achados em estudo 

de revisão de literatura de Ghafari (2017), que relaciona a exposição ao agrotóxico a 

infertilidade masculina. 

Parece certo que a exposição a agrotóxicos é um dos fatores que podem 

causar um declínio na fertilidade e problemas com a concepção, enquanto a 

exposição durante a gravidez pode prejudicar o desenvolvimento fetal (FIGUEROA, 

2015).  

Também com relação a filhos com má-formação congênita, 5% (3) 

participantes entre convencionais e 6% (2) participantes entre os agroecológicos, 

sugerem a mesma explicação que pode dever-se a episódios anteriores de 

intoxicação por agrotóxico. 

 

5.5 INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICOS 

 

Os diversos agrotóxicos utilizados pelos agricultores do tipo de produção 

convencional, por causarem malefícios físicos, fartamente comprovados pela 

literatura, apresentam sintomas de intoxicação crônica e aguda. Os dados tratados a 

seguir refletem os sinais e sintomas referidos pelos trabalhadores do assentamento 

Contestado expostos e não expostos aos agrotóxicos em suas atividades.  

 Seguindo a investigação de possíveis sinais e sintomas devidos à intoxicação 

por agrotóxicos, os resultados são apresentados na tabela 9.  

 
TABELA 9 - SINAIS E SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO: FALTA DE AR, MÃOS DORMENTES OU 
INCHADAS, DEBILITADO E SEM FORÇA E MAU HUMOR, SEGUNDO AGRICULTORES DO 
MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO 
CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

SINAIS E SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO: FALTA DE AR, MÃOS DORMENTES OU INCHADAS, 
DEBILITADO E SEM FORÇA E MAU HUMOR, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO 
CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. 

LAPA/PR, 2020 

 Agricultores modelo 
convencional  

Agricultores modelo 
agroecológico  

SINAIS E SINTOMAS DE 
INTOXICAÇÃO: FALTA DE AR 

N % N % 

Não 39 80 26 93 
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Às vezes  6 12 2 7 

Todo momento 4 8 0 0 

Total 49 100 28 100 

(OR= 3.33) (Teste de Fisher P: 0.10. V de Cramer: 0.17). 

SINAIS E SINTOMAS DE 
INTOXICAÇÃO: MÃOS DORMENTES 
OU INCHADAS.  

N % N % 

Não 35 73 22 78 

Às vezes  11 23 2 8 

Todo momento 2 4 4 14 

Total 48 100 28 100 

(OR= 1.36) (Teste de Fisher P: 0.39. V de Cramer: 0.06) 

SINAIS E SINTOMAS DE 
INTOXICAÇÃO: DEBILITADO E SEM 
FORÇA  

N % N % 

Não 31 65 20 72 

Às vezes  10 20 6 22 

Todo momento 7 15 2 6 

Total 48 100 28 100 

(OR= 1.31) (Teste de Fisher P: 0.36. V de Cramer: 0.07) 

SINAIS E SINTOMAS DE 
INTOXICAÇÃO: MAU HUMOR 

N % N % 

Não 22 45 14 50 

Às vezes  19 40 12 42 

Todo momento 7 15 2 8 

Total 48 100 28 100 

(OR= 1.18) (Teste de Fisher P: 0.45. V de Cramer: 0.04) 

FONTE: dados da pesquisa de campo.   

 

Quanto aos sinais e sintomas de intoxicação possivelmente associados ao 

uso de agrotóxicos, os mais encontrados, foram: falta de ar 20% (10), sensação de 

mãos dormentes ou mãos inchadas 27% (13), sinais de debilitação e falta de força 
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35% (17) e ocorrência de mau humor 55% (26). Tais sintomas foram mencionados 

com maior frequência pelos participantes do grupo dos agricultores convencionais, 

conforme demonstra a tabela 8.  

A literatura afirma que o contato com os agrotóxicos pode resultar em 

intoxicações aguda e crônica, com a manifestação de variados sinais e sintomas 

expressos no corpo humano.   

Em conformidade com o resultado obtido deste estudo, descrito na tabela 8, 

a intoxicação por agrotóxico impacta na alteração comportamental e pode afetar o 

humor (KHAN, 2018; CONTI, 2018).     

Na Tailândia, a principal causa de envenenamento é por agrotóxico. Neste 

sentido, foram estudados, retrospectivamente, os casos de envenenamento por 

agrotóxicos, devido à exposição ocupacional, que apresentaram desde sintomas 

leves a hospitalização, registrada no sistema de vigilância exposição tóxica Poison 

Center Ramathibodi, durante 2005 e 2010, com o objetivo de caracterizar as 

manifestações clínicas nos casos de intoxicação, destas, destacam-se: náusea, 

vômito, falta de ar, cefaléia, fraqueza, formigamento, dormência (TONGPOO, 2015). 

Castores (2014), inclui como sinais de intoxicação por agrotóxicos: 

salivação, lacrimejamento, micção, defecação, doença gastrointestinal e vômitos, 

paralisia e mielite transversa na medula espinhal e fraqueza (MEDITHI, 2017).  

Estudo de Mathew (2015), sob metodologia transversal, realizado no bloco 

Kaniyambadi, do distrito de Vellore, Tamil Nadu, durante julho a outubro de 2013, 

demonstrou que são os agricultores que pulverizam que apresentam maior 

prevalência de falta de ar nas atividade diárias da vida, também tosse e catarro 

crônico, sintomas de neuropatia sensorial periférica e dor abdominal recorrente. 

Quando comparados a demais ocupações disparam nos elevados riscos para 

sintomas periféricos e morbidades decorrentes da intoxicação por agrotóxico.  

No Oeste rural do Irã, estudo transversal entre os agricultores, apresentou 

dados contundentes de são os agricultores convencionais que mais se intoxicam e 

onde estão as taxas mais altas em quantidades de episódios de contaminação por 

agrotóxico (60,8%), sendo manifestados mais frequentemente sintomas de coriza 

(29,8%) e cefaléia (25,1%) (AFSHARI, 2018).               
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TABELA 10 - FONTE DE CONTAMINAÇÃO: ÁGUA, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO 
CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. 
LAPA/PR, 2020. 

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: ÁGUA, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO 
CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. 

LAPA/PR, 2020. 

 Agricultores modelo convencional  Agricultores modelo agroecológico  

 N % N % 

Não 36 88 25 93 

Sim  5 12 2 7 

Total 41 100 27 100 

(OR= 1.73) (Teste de Fisher P: 0.52. V de Cramer: 0.09). 

FONTE: dados da pesquisa de campo.   

 

Diversas são as possíveis fontes de contaminação por agrotóxicos. O 

contato direto e também pelo solo, pela água e pelo ar (PIGNATI, 2017). No 

presente estudo, a água foi o mais frequentemente referido. Também entre os 

agricultores convencionais estavam os índices mais altos em quantidade de 

episódios de contaminação comparados aos agricultores agroecológicos, conforme 

demonstrado na tabela 10.  

Tal fato pode ser devido ao manuseio dos agrotóxicos e a aplicação dos 

mesmos sobre a lavoura, que leva à contaminação dos reservatórios de água. 

Para Almberg (2018), a exposição a agrotóxico na água pode ser crítica por 

seus efeitos tóxicos. Estudo de caso-controle em Padavi-Sripura, Sri Lanka, em 

2015, relacionou a intoxicação por agrotóxico com a ingestão de água 

(JAYASUMANA, 2015).  

5.6 ENFERMIDADES ENTRE AGRICULTORES AGROECOLÓGICOS E 
CONVENCIONAIS NO ASSENTAMENTO CONTESTADO  

 
TABELA 11 - ENFERMIDADES DO CORAÇÃO, PRESSÃO ARTERIAL ALTA, VASCULARES, 
ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAIS, ASMA, SURDEZ, CANSAÇO CRÔNICO, FÍGADO E RIM E 
VIAS URINÁRIAS, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO 
AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAP 

ENFERMIDADES DO CORAÇÃO, PRESSÃO ARTERIAL ALTA, VASCULARES, ALTERAÇÕES 
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GASTROINTESTINAIS, ASMA, SURDEZ, CANSAÇO CRÔNICO, FÍGADO E RIM E VIAS 
URINÁRIAS, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO CONVENCIONAL E DO MODELO 

AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. LAPA/PR, 2020. 

 Agricultores modelo 
convencional  

Agricultores modelo 
agroecológico  

ENFERMIDADES DO CORAÇÃO N % N % 

Sim 4 8 1 3 

Não 42 92 27 97 

Total 46 100 28 100 

(OR= 2.57) (Teste de Fisher P: 0.65. V de Cramer: 0.00) 

PRESSÃO ARTERIAL ALTA N % N % 

Sim 22 45 4 15 

Não 27 55 24 85 

Total 49 100 28 100 

(OR= 4.88) (Teste de Fisher P: 0.00. V de Cramer: 0.31) 

ENFERMEDADES VASCULARES 
  

N % N % 

Sim 14 30 6 14 

Não 33 70 23 80 

Total 47 100 29 100 

(OR= 1.62) (Teste de Fisher P: 0.44. V de Cramer: 0.04) 

ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAIS N % N % 

Sim 22 46 13 44 

Não 26 54 17 56 

Total 48 100 30 100 

(OR= 1.10) (Teste de Fisher P: 0.50. V de Cramer: 0.02) 

ASMA 
  

N % N % 

Sim 2 5 1 3 

Não 46 95 29 97 

Total 48 100 30 100 
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(OR= 1.26) (Teste de Fisher P: 0.67. V de Cramer: 0.02) 

SURDEZ N % N % 

Sim 10 20 5 16 

Não 39 80 25 84 

Total 49 100 30 100 

(OR= 1.28) (Teste de Fisher P: 0.35. V de Cramer: 0.07) 

ENFERMIDADES FÍGADO 
 

N % N % 

Sim 7 15 4 14 

Não 40 85 26 86 

Total 47 100 30 100 

(OR= 1.10) (Teste de Fisher P: 0.29. V de Cramer: 0.09) 

ENFERMIDADES RIM E VIAS URINÁRIAS. 
  

N % N % 

Sim 7 15 4 14 

Não  41 85 26 86 

Total 48 100 30 100 

(OR= 1.10) (Teste de Fisher P: 0.29. V de Cramer: 0.09) 

FONTE: dados da pesquisa de campo.  
 

A exposição aos agrotóxicos está fortemente associada ao surgimento de 

enfermidades, sendo muito mais frequentes entre os produtores convencionais. 

Destacam-se, entre as mais frequentemente ligadas à exposição aos agrotóxicos, as 

enfermidades cardiovasculares, gastrointestinais, respiratórias, além da surdez e 

alterações hepáticas e renais (KONGTIP, 2018) (CASTORES, 2014) (SISTO, 2015) 

(JONES, 2015).    
A tabela 11 apresenta os dados referentes ao relato dos agricultores sobre a 

presença de problemas cardíacos, na qual se percebe, novamente, a predominância 

dos agricultores convencionais 8% (4).  

Um estudo transversal, investigou a relação entre o uso ocupacional de 

agrotóxicos e os biomarcadores de doenças metabólicas e cardiovasculares, entre 

agricultores agroecológicos e convencionais, na Tailândia e os agricultores 
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convencionais apresentaram índice de massa corporal (IMC) anormal maior, 

circunferência da cintura, percentual de gordura corporal, triglicerídeos, colesterol 

total e lipoproteína de baixa densidade, em comparação com os agricultores 

agroecológicos. Os agricultores convencionais tinham maior risco de muitos fatores 

de risco metabólicos e cardiovasculares, quando comparados aos agroecológicos, 

os colocando em maior risco de desenvolver doenças metabólicas e 

cardiovasculares no futuro (KONGTIP, 2018).     

Sekhotha (2016), em uma revisão sistemática, aborda a estreita relação da 

exposição a agrotóxicos e doenças cardiovasculares, bem como seus respectivos 

sinais e sintomas de manifestação, como no caso da elevação da pressão arterial, 

que podem levar ao infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, acidente 

vascular cerebral, arritmia e morte súbita.       

A pressão arterial alta também foi investigada entre os partícipes deste 

estudo e, novamente, foi mais frequente no relato dos agricultores convencionais 

com maiores índices de desenvolvimento deste problema de saúde 45% (22), com 

significância estatística positiva (p: 0.00) para elevação da pressão arterial entre os 

agricultores convencionais, quando comparados aos agroecológicos. 

Com relação às enfermidades vasculares verificou-se que agricultores que 

fazem o uso de agrotóxicos na preservação de suas plantações, relatam sua 

ocorrência com maior frequência 30% (14) comparando com os agricultores 

agroecológicos 14% (6).  

Em consonância com os dados obtidos, Sekhotha (2016), defende que 

existem evidências persuasivas de que os radicais livres tóxicos, presentes nos 

agrotóxicos, desempenham função degradante na saúde humana e que existe 

relação entre a exposição aos agrotóxicos e doenças vasculares. 

Com relação às alterações gastrointestinais, observa-se, na tabela 11, a 

maior frequência de enfermidades no grupo de agricultores convencionais 46% (22). 

Em um estudo de caso controle, Castores (2014), encontrou relação entre a doença 

gastrointestinais e o contato com o agrotóxico.  

  A asma, da mesma forma, foi relatada com maior frequência pelos 

agricultores convencionais 5% (2), fato que também encontra respaldo na literatura, 

já que há associação com a exposição a agrotóxico (MAZUREK, 2017). Em um 

estudo de revisão sistemática, Mamane (2015), conclui que a exposição ocupacional 
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a agrotóxico está associada a um risco aumentado de doenças respiratórias, tais 

como asma e bronquite crônica.  

A perda auditiva também foi relatada com mais frequência entre os 

agricultores convencionais, 20% (10), devido a exposição a agrotóxicos (SISTO, 

2015). Em estudo de exposição ambiental a agrotóxicos e déficits no estado coclear 

em crianças, de metodologia linear multivariada geral, Sisto (2015), demonstra que 

os agrotóxicos prejudicam a audição e ainda associa o déficit da audição a 

exposição na infância.      

As doenças do fígado ou das vias biliares, foram mais frequentemente 

citadas 15% (7), também, pelos agricultores convencionais, coincidindo com a 

literatura, quando demonstram que os agrotóxicos podem exercer efeitos adversos 

sobre o fígado (KONGTIP, 2018). 

Na pesquisa acerca das enfermidades do rim e das vias urinárias também se 

evidenciou maior frequência, 15% (7), do relato dessas enfermidades pelos 

agricultores convencionais. Em estudo de coorte prospectivo, sobre o uso de 

agrotóxicos e os riscos de doença renal terminal, entre os aplicadores, no 

Agricultural Health Study, demonstrou associação entre agrotóxico e insuficiência 

renal (LEVOB, 2016), além do aumento da incidência de câncer no rim entre os 

agricultores com insuficiência renal expostos a agrotóxicos e câncer de próstata 

(JONES, 2015) (LEMARCHAND, 2016; SHARMA, 2016) e de bexiga (BOULANGER, 

2017).  

Jayasumana (2015), através da análise da urina de arrozeiros, evidenciou 

que   os agrotóxicos podem ser nefrotóxicos. O autor afirma que a exposição 

simultânea a múltiplos agrotóxicos pode contribuir para nefropatia agrícola do Sri 

Lanka.        

Diante do evidente predomínio do adoecimento. relatado pelos agricultores 

convencionais, já se esperava encontrar maior uso de medicamentos, também, entre 

eles, o que foi confirmado pelos resultados, conforme demonstrado na tabela 12.  
. 

TABELA 12 - USO DE MEDICAÇÃO REGULARMENTE, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO 
CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. 
LAPA/PR, 2020. 

USO DE MEDICAÇÃO REGULARMENTE, SEGUNDO AGRICULTORES DO MODELO 
CONVENCIONAL E DO MODELO AGROECOLÓGICO. ASSENTAMENTO CONTESTADO. 

LAPA/PR, 2020. 
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 Agricultores modelo convencional  Agricultores modelo agroecológico  

 N % N % 

Não 19 42 19 65 

Sim  27 58 10 35 

Total 46 100 29 100 

(OR= 2.70) (IC 95 %: 1.02 a 7.08; P: 0.04). 

FONTE: dados da pesquisa de campo.   

 

Os agricultores convencionais, utilizam medicamentos com maior frequência 

58% (27), sendo significativo estatisticamente (p: 0.04), quando comparados aos 

agricultores agroecológicos 35% (10), conforme demonstrado na tabela 12.  

Este resultado pode dever-se, também, ao fato de que os agricultores 

agroecológicos recorrem, frequentemente, ao uso de terapias alternativas, como 

fitoterapia, entre outras, reduzindo o recurso aos fármacos industrializados (LIRA, 

ALBUQUERQUE; GURGEL, 2018). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente estudo visou verificar possíveis diferenças entre a saúde dos 

agricultores que praticam a agricultura convencional, utilizadora de agrotóxicos, e a 

agroecologia. Os resultados demonstram o quadro desfavorável para os agricultores 

convencionais, quando comparados aos agroecológicos, com diferenças 

estatisticamente significativas, em especial com relação à dor em membros 

superiores, à elevação da pressão arterial e quanto ao uso de medicação.  Diversos 

sinais e sintomas de intoxicação por agrotóxicos como dor, além de enfermidades 

físicas e psíquicas, também ilustram a desvantagem para os agricultores 

convencionais, marcados por uma situação de saúde desfavorável em relação aos 

agroecológicos. 

 Ressalte-se que a pesquisa, de caráter descritivo, não pretendeu 

estabelecer relações de causalidade, fato amplamente estabelecido na literatura. 

Buscou verificar se, nas condições dadas no Assentamento Contestado, as 

tendências se confirmavam. 

O estudo apresenta limitações ligadas, por vezes, ao pequeno número 

amostral, à recusa de muitos agricultores convencionais em participar e à exposição 

pregressa aos agrotóxicos, ou até mesmo atual, pela deriva dos venenos aplicados 

nas propriedades vizinhas, dos próprios agricultores agroecológicos.   

Apesar disso, os dados obtidos reafirmam o que sustentam os estudos que 

demonstram a correlação entre a exposição humana aos agrotóxicos e a morbidade 

física e psíquica, expressa em alterações nos diversos sistemas do organismo 

humano.  

Foram mais presentes entre os agricultores convencionais relatos que 

merecem ser investigados através de novos estudos no sentido de esclarecer os 

pontos que se mostrem necessários, pois não houve significância estatística e isso 

pode dever-se às limitações anteriormente citadas, porém foram mais frequentes 

entre os agricultores convencionais relatos tais como: cansaço, dor no corpo todo, 

mas principalmente nas costas, ombros, braços, mãos e dedos, mau humor, tristeza, 

depressão, debilitação e falta de força, fraqueza, presença de movimentos 

involuntários, falta de ar, asma, diabetes, surdez, enfermidades cardiovasculares, 

gastrointestinais, além de alterações hepáticas e renais e internamentos para 

tratamentos clínicos ou intervenções cirúrgicas.    
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Os resultados encontrados demonstram uma elevada prevalência de 

morbidade autorreferida entre os agricultores convencionais do Assentamento 

Contestado com relação aos agroecológicos. Os diversos estudos, disponíveis na 

literatura, não deixam qualquer margem de dúvida quanto aos impactos negativos 

dos agrotóxicos sobre a saúde humana. O fato de a população estudada ter, em sua 

maioria, indivíduos que trabalha expostos aos agrotóxicos, durante um período 

importante de suas vidas, pode ter influenciado na sintomatologia e tornado mais 

semelhantes alguns resultados entre os grupos agroecológicos e convencionais.   

A descrição da morbidade autorreferida por esta população reflete a 

exposição aos agrotóxicos e as consequências deletérias sobre sua saúde. Contribui 

para dar visibilidade ao problema, podendo subsidiar a ação de conquista de 

políticas públicas voltadas para a produção livre de venenos, protetoras da saúde 

dos trabalhadores agrícolas e da população em geral, consumidora dos alimentos 

assim produzidos.    

A produção agrícola convencional, com o uso de agrotóxicos, é estimulada 

na sociedade capitalista. No Brasil isso se verifica principalmente através da 

disponibilidade de créditos, isenção de impostos, disponibilidade de recursos 

tecnológicos, entre outros, apesar do impacto negativo dos venenos agrícolas sobre 

a saúde humana.  

O enfretamento do uso de agrotóxicos para o desenvolvimento de uma 

produção agrícola mais saudável requer, ainda, o avanço nas técnicas e tecnologias 

disponibilizadas para os agricultores ou o acesso às já disponíveis. A restrição das 

práticas livres de agrotóxicos a pequenos agricultores, baseados em técnicas 

artesanais, ainda constitui importante argumento para a manutenção dos processos 

que se sustentam inclusive na economia de escala. A superação dessas formas de 

produção maculada pelos venenos exige novos estudos que desenvolvam e 

demostrem não só a viabilidade, mas a vantagem econômica, para os diversos 

setores da sociedade, do cultivo sem o uso desses recursos. 
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nós, do projeto de extensão Observatório do Uso de Agrotóxicos e Consequências 
para a Saúde Humana e Ambiental do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, estamos 
convidando você a participar de um estudo intitulado “Estudo comparativo da eficácia e 
eficiência produtiva em saúde e ambiente nos sistemas de produção agrícola convencional e 
agroecológico de uma área de assentamento do movimento dos trabalhadores sem-terra no 
estado do Paraná – Brasil”. Esta pesquisa é muito importante no sentido de contribuir para a 
comparação das duas formas de produção agrícola, convencional e agroecológica, e 
apontar as consequências para a saúde humana e ambiental e que pode gerar futuramente 
estratégias educativas e de comunicação de risco para diminuir os efeitos prejudiciais dos 
agrotóxicos sobre a saúde humana e ambiental.  

a) O objetivo desta pesquisa é comparar a eficácia e eficiência produtiva em 
saúde e ambiente em dois sistemas de produção agrícola de uma área de assentamento do 
movimento dos trabalhadores sem-terra no estado do Paraná – Brasil. 

b) Caso você participe da pesquisa, será necessário ter 18 anos de idade ou 
mais, responder a um questionário que será gravado e posteriormente transcrito.  

c) Para tanto você deverá entrar em contato com os pesquisadores participantes 
a fim de marcar um horário para realização da entrevista em seu domicílio, o que levará 
aproximadamente uma hora. 

d) Dos riscos relacionados ao estudo pode ser constrangimento ao responder 
algumas questões. 

e) O benefício esperado com essa pesquisa é contribuir para estudos sobre a 
comparação de modos distintos de produção agrícola e seus impactos na saúde humana e 
ambiental, embora nem sempre você seja diretamente beneficiado por sua participação 
neste estudo. 

f) O pesquisador Guilherme Souza Cavalcanti de Albuquerque responsável por 
este estudo poderá ser localizado no Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal do Paraná, situado na Rua Padre Camargo, 280 – Alto da Glória, 
Curitiba – PR, através do e-mail guilherme.albuquerque.ufpr@gmail.com  e telefone (41) 
3360-7241, no horário das 8h às 17h para esclarecer eventuais dúvidas que você possa ter 
e fornecer-lhe as informações que queira, antes, durante ou depois de encerrado o estudo. 

g) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer 
parte da pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam este 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado. 

h) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas 
autorizadas (Guilherme Souza Cavalcanti de Albuquerque e participantes do estudo 
vinculados ao Observatório do Uso de Agrotóxicos e Consequências para a Saúde Humana 
e Ambiental do Paraná). No entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou 
publicação, isto será feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e 
mantida sua confidencialidade. 

i) O material obtido – entrevistas gravadas e transcritas – será utilizado 
unicamente para essa pesquisa e será destruído/ descartado ao término do estudo, dentro 
de cinco anos. 
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j) As despesas necessárias para a realização da pesquisa – transporte, 
alimentação, impressão de questionários e materiais necessários para gravação das 
entrevistas – não são de sua responsabilidade e você não receberá qualquer valor em 
dinheiro pela sua participação. 

k) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um 
código. 

l) Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você 
pode contatar também o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP/SD) do 
Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, pelo telefone (41) 3360-
7259. 

Eu, ________________________________ li esse Termo de Consentimento e 
compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A explicação 
que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper minha 
participação a qualquer momento sem justificar minha decisão e sem qualquer prejuízo para 
mim. 

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 
 
 

Curitiba, __ de __________ de ____ 
 

__________________________________ 
Assinatura do participante ou responsável legal 

 
__________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável ou quem aplicou o TCLE 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO 2 – SAÚDE AUTORREFERIDA 

 
 
1. O TRABALHO NA PROPRIEDADE 
1.1. Onde trabalhou e viveu na maior parte, desde janeiro de 2018: 
1.1.1. Nesta UPA (        ) 
1.1.2. Em outra propriedade do mesmo assentamento (       ) 
1.1.3. Em outra propriedade agrícola de características distintas (       ): 
1.1.4. Em outra propriedade agrícola com outros produtos (         ) 
1.1.5. Em outra parte sem atividade agrícola (        ) 
1.1.6. Outra (         )  Explique: …………………………………………………………………….. 
1.2. Há quantos anos trabalha nesta UPA?:  anos (        ) 
1.3. Há quantos anos trabalha na produção agrícola?: (         ) anos 
1.4. Estado civil: 1.4.1. solteiro (      ); 1.4.2. casado (      ) 1.4.3. união livre (        )  

1.4.4. divorciado (         ) 1.4.5. viúvo (       ) 
1.5. Nível de educação alcançado: 1.5.1. sabe assinar (      ); 1.5.2. ensino fundamental 

Incompleto (      ); 1.5.3. ensino fundamental completo (      ); 1.5.4. ensino médio 
incompleto (      ); 1.5.5. ensino médio completo (       ); 1.5.6. educação técnica 
1.5.7. universidade (       ); 1.5.8. pós-graduação (       ) 

2. ESTADO GERAL DE SAÚDE 
2.1. Como qualificaria o estado geral de sua saúde nos últimos três meses: 2.1.1. excelente 
(       ) 

2.1.2. muito bom (      ) 2.1.3. bom (      ) 2.1.4. regular (      ) 2.1.5. péssimo (      ) 
2.2. Se sua resposta foi “excelente” ou “muito bom”, explique por que (senão passe à 3.5.) 
Por quê?…………………………………………………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.3. Quanto à saúde física, se sua resposta foi “excelente”, “muito bom” ou “bom”, explique 
este “sentir-se bem” inclui: 
2.3.1. capacidade permanente de movimento pleno de toda forma: 1. sim (      )  0. não (      ) 
2.3.2. amanhece descansado e sente muita energia durante o dia: 1. sim (      )   0. não (     ) 
2.3.3. ausência de qualquer dor crônica ou repetida em alguma parte de seu corpo:.  
1 sim(     )  0. não (      ) 
2.3.4. ausência de febre acompanhada de sensação de mal estar: 1. sim (      )   0. não (      ) 
2.3.5. ausência de qualquer outro sintoma físico (ex. tontura, náusea, aumento da pressão, 
tosse, sensação de afogamento, ver luzinhas/estrelinhas, ouvir apitos/zumbidos):  
1. sim (     )   0. não (     ) 
2.3.6. ausência de uma alteração ou sinal que você possa notar em seu corpo de qualquer 
tipo (ex. mudança de cor da pele, tumor, ferida, lesão, inchaço/inflamação, sangramento ou 
outra): 1. sim (     )  0. não (      ) 
2.4. Quanto à saúde emocional/mental, se sua resposta foi “excelente” ou “muito bom”, 
explique se este “sentir-se bem” inclui: 
2.4.1. se sentiu estressado ou angustiado a todo momento: 1. sim (      )   0. não (      ) 
2.4.2. se sentiu triste ou deprimido a todo momento: 1. sim (     )   0. não (      ) 
2.4.3. se sentiu excessivamente distraído ou desligado: 1. sim (     )   0. não (      ) 
2.4.4. sentiu que perdeu muito a memória: 1. sim (     )   0. não (     ) 
2.4.5. sente medo a todo instante: 1. sim (     )   0. não (     ) 
2.4.6. perda do sono com frequência: 1. sim (      )   0. não (      ) 
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2.5. Quanto à saúde física, se sua resposta foi “regular” ou “péssimo, explique se este 
“sentir-se mal” inclui: 
2.5.1 perdeu de alguma maneira a capacidade permanente de movimento: 1. sim (     ) 0. 
não (     ) 
2.5.2. amanhece cansado continuamente e sente com frequência pouca energia durante o 
dia: 1. sim (      )   0. Não (     ) 
2.5.3. tem sentido alguma forma de dor crônica ou repetida em alguma parte de seu corpo: 
1. sim (      )   0. Não (     ) 
2.5.4. tem aumento de temperatura (febre) acompanhada de sensação de mal-estar: 
1. sim (      )   0. Não (     ) 
2.5.5. tem sentido algum dos seguintes sintomas físicos (ex. tontura, náusea, dor de cabeça 
e latejamento-aumento da pressão arterial, tosse, sensação de afogamento, ver luzinhas, 
ouvir apitos/zumbidos): 1. sim (      )   0. Não (     ) 
2.5.6. presença de uma das seguintes alterações ou sinais que você possa notar em seu 
corpo de qualquer tipo (ex. mudança de cor da pele, tumor, ferida, lesão, 
inchaço/inflamação, sangramento, ou outra): 1. sim (      )   0. Não (     ) 
2.5.7. presença de hérnia: 1. sim (      )   0. Não (     ) 
2.5.8. foi operado de algo e teve que ser internado: 1. sim (      )   0. Não (     ) 
2.5.9. presença de severos movimentos involuntários: 1. sim (      )   0. Não (     ) 
2.5.10. açúcar no sangue (diabetes): 1. sim (      )   0. Não (     ) 
2.6. Se a informante é mulher (ou para a mulher do informante homem) preguntar se: 
Transtorno da menstruação (parada, excesso ou irregularidade): 1. sim (     )   0. não (      ) 
Número de gravidezes:  (         ) 
Número de filhos vivos: (        ); número de filhos mortos (        ); número de abortos (       ) 
2.7. Você teve: 
Infertilidade (         )          Filhos/as com malformações congênitas: (         ) 
Algum problema ou dificuldade nas relações 
sexuais?...................................................................................................................................... 
2.8. Quanto à saúde mental, se sua resposta foi “regular” ou “péssimo” explique se este 
“sentir-se mal” inclui: 
2.8.1. se sente estressado ou angustiado a todo momento: 1. sim (     )   0. não (      ) 
2.8.2. se sente triste ou deprimido a todo momento: 1. sim (     )   0. não (      ) 
2.8.3. se sente excessivamente distraído ou desligado: 1. sim (     )   0. não (      ) 
2.8.4. sente que tem perda importante da memória: 1. sim (     )   0. não (      ) 
2.8.5. sente medo a todo instante: 1. sim (     )   0. não (      ) 
2.8.6. tem perdido o sono e tem dificuldade para dormir: 1. sim (     )   0. não (      ) 
2.9. Sofreu, nos últimos 12 meses, alguma(s) doença(as) que lhe tenha(m)  
impedido de trabalhar por mais de 1 dia?  1. sim (     )   0. não (      ) 
2.9.1 Qual(is)? ………………………………………………………………………………………. 
2.9.2 Algum profissional a(s) diagnosticou? 1. sim (     )   0. não (      ) 
2.9.3 Quantos dias, nos últimos 12 meses, esteve doente? (        ) 
2.9.4 Indique a quantia total gasta para atender esses problem2.12.as: 
2.10. Você teve, alguma vez, doença longa (demorada) ou grave que o levou ao hospital, a 
internar-se ou a visitar o médico? Se sim, que idade tinha? (         ) 
2.11. Processos infecciosos: 2.11.1. Processos vetoriais (dengue, febre amarela, 
chikungunya, zika, malária) (     ); 2.11.2. Febre Tifoide (      ); 2.11.3. Hepatite (      ); 2.11.4. 
Pneumonia (      ); 2.11.5. Faringite (     );2.11.6. Bronquite (       ); 2.11.7. Outra enfermidade 
infecciosa grave (       ) Especifique:…………………………………… 
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2.12. Idade aproximada quando adoeceu em cada caso: 2.12.1. (       ) anos; 2.12.2. (       );  
2.12.3. (      ); 2.12.4. (      );  2.12.5. (        ); 2.12.6. (      ); 2.12.7. (       ) 

2.13. Igualmente estabelecer se sofreu: 2.13.1. intoxicação aguda por álcool (       ); 2.13.2. 
intoxicação por agrotóxicos (     ) ;  2.13.3. outros produtos químicos   (     ) 

2.13.1. Idade aproximada neste caso: 2.13.1.1. anos (      ); 2.13.1.2. anos (       ); 
2.13.1.3. anos (        )…………………………………………………………………………………. 
2.14. Teve câncer de algum tipo? Se sim, qual dos seguintes?: 2.14.1. Leucemia (      ). 
2.14.2. Fígado (      ); 2.14.3. Pulmão (       ); 2.14.4. Pele (      ); 2.14.5. Outro (       ) 
Especifique……………………………………………… 
2.14.1.1. Idade aproximada por ocasião do diagnóstico: anos (       ) 
2.15. Teve epilepsia? Se sim, qual a idade aproximada ao diagnóstico? Anos (      ) 
3. Morbidade percebida associada com toxicidade (nos últimos 7 dias) 
 
3.1. Muita dor de cabeça?     Nã

o 
  

0 
 Às vezes   

1 
 Todo o 

momento 
  

2 
                                 
3.2. Anda com náuseas ou 
vomitando sem motivo? 

  Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.3. As diarreias se tornaram um 
problema? 

  Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.4. Incomodam os espasmos ou cãibras 
na barriga? 

Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.5. Se enche de saliva e fica 
cuspindo? 

    Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.6. Anda como tonto/mareado (sem ter 
bebido)? 

Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.7. Sente que tem suor, 
inclusive sem motivo? 

    Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.8. Tem vermelhidão ou inchaço na 
pele? 

  Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.9. Sente falta de ar?       Nã

o 
  

0 
 Às vezes   

1 
 Todo o 

momento 
  

2 
                                 
3.10. Fica com as mãos 
trémulas? 

    Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.11. Fica com as mãos 
dormentes ou inchadas? 

   Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.12. Tem irritação nos 
olhos, nariz ou garganta? 

     Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.13. Fica de mau humor?    Nã

o 
  

0 
 Às vezes   

1 
 Todo o 

momento 
  

2 
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3.14. Sente-se debilitado 
e sem forças? 

      Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.15. Perde a habilidade 
nas mãos? 

     Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

                                 
3.16. Tem ataques ou perda de 
consciência? 

   Nã
o 

  
0 

 Às vezes   
1 

 Todo o 
momento 

  
2 

 
4. Outra morbidade percebida: 
4.1. Outra morbidade percebida: geral (nos últimos 12 meses): 4.1.1. Nunca (      ); 4.1.2. 
raras vezes (     ); 4.1.3. às vezes (       ); 4.1.4. a todo momento (       ); 4.1.5. 
constante/sempre (       ) 
4.2. Morbidade percebida: 
4.2.1. Dor no pescoço/nuca ……………………  4.2.1.1. Não; 4.2.1.2. Raro; 4.2.1.3. Às 

vezes; 4.2.1.4. Frequente; 4.2.1.5. Sempre 
4.2.2. Dor nas costas (ombros) …..……………..4.2.2.1. Não; 4.2.2.2. Raro; 4.2.2.3. Às 

veces; 4.2.2.4. Frequente; 4.2.2.5.  Sempre 
4.2.3. Dor lombar (cintura) …………………….4.2.3.1. Não; 4.2.3.2. Raro; 4.2.3.3. Às 

vezes; 4.2.3.4.  Frequente; 4.2.3.5.  Sempre  
4.2.4. Dor em membro superior (ombro, braço, cotovelo, antebraço-excluindo punho, mão, 
dedos)… 

4.2.4.1. Não; 4.2.4.2. Raro; 4.2.4.3. Às 
vezes; 4.2.4.4.  Frequente; 4.2.4.5. Sempre 

4.2.5. Dor em punho, mão e dedos                     4.2.5.1. Não; 4.2.5.2. Raro; 4.2.5.3. Às 
vezes; 4.2.5.4.  Frequente; 4.2.5.5. Sempre 

4.2.6. Dor em membro inferior (quadril, coxa, joelho, perna tornozelo, 
pé)………………………… 

4.2.6.1. Não; 4.2.6.2. Raro; 4.2.6.3. Às 
vezes; 4.2.6.4.  Frequente; 4.2.6.5. Sempre 

4.2.7. Entorse, luxação, fratura, lesão 
muscular)………………………………………………………. 

4.2.7.1. Não; 4.2.7.2. Raro; 4.2.7.3. Às 
vezes; 4.2.7.4.  Frequente; 4.2.7.5. Sempre 

4.2.8. Queimaduras …………………………..4.2.8.1. Não; 4.2.8.2. Raro; 4.2.8.3. Às 
vezes; 4.2.8.4.  Frequente; 4.2.8.5. Sempre 

4.2.9. Feridas por cortes, perfurações, batidas (golpes) e quedas 
………………………………….. 
4.2.9.1. Não; 4.2.9.2. Raro; 4.2.9.3. Às 
vezes; 4.2.9.4.  Frequente; 4.2.9.5. Sempre 

4.2.10. Enfermidades do coração (com diagóstico 
médico)………………………………………….. 

4.2.10.1. Não; 4.2.10.2. Raro; 4.2.10.3. Às 
vezes; 4.2.10.4.  Frequente; 
4.2.10.5. Sempre 

4.2.11. Pressão arterial alta (com diagnóstico 
médico)……………………………………………….. 

4.2.11.1. Não; 4.2.11.2. Raro; 4.2.11.3. Às 
vezes; 4.2.11.4.  Frequente; 
4.2.11.5. Sempre 
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4.2.12. Enfermidades das veias (varizes, trombose) 4.2.12.1. Não; 4.2.12.2. Raro; 
4.2.12.3. Às vezes; 4.2.12.4.  Frequente; 
4.2.12.5. Sempre 

4.2.13. Alterações gastrointestinais (gastrite, úlcera, má digestão, diarreia, constipação 
crônica) 

4.2.13.1. Não; 4.2.13.2. Raro; 4.2.13.3. Às 
vezes; 4.2.13.4.  Frequente; 
4.2.13.5. Sempre 

4.2.14. Dificuldades ou trastornos respiratórios (gripe, resfriado, pneumonia, bronquite, 
exceto asma)………………………………….4.2.14.1. Não; 
4.2.14.2. Raro; 4.2.14.3. Às vezes; 4.2.14.4.  Frequente; 
4.2.14.5. Sempre 

4.2.15. Asma (quadros sérios com chiados ou sibilos de peito, que requerem inalação de 
broncodilatadores)…4.2.15.1. Não; 
4.2.15.2. Raro; 4.2.15.3. Às vezes; 
4.2.15.4.  Frequente; 4.2.15.5. Sempre 

 
4.2.16. Enfermidade da pele (lesões, mudanças visíveis de cor).. 4.2.16.1. Não; 

4.2.16.2. Raro; 4.2.16.3. Às vezes; 
4.2.16.4.  Frequente; 4.2.16.5. Sempre 

 
4.2.17. Surdez (não ouve bem quando alguém fala em um ambiente 

normal)..4.2.17.1. Não; 4.2.17.2. Raro; 
4.2.17.3. Às vezes; 4.2.17.4.  Frequente; 
4.2.17.5. Sempre 

4.2.18. Alterações da visão ou fadiga visual ………….…4.2.18.1. Não; 4.2.18.2. Raro; 
4.2.18.3. Às vezes; 4.2.18.4.  Frequente; 
4.2.18.5. Sempre 

4.2.19. Problemas da voz ……………….….4.2.19.1. Não; 4.2.19.2. Raro; 4.2.19.3. Às 
vezes; 4.2.19.4.  Frequente; 
4.2.19.5. Sempre 

4.2.20. Cansanço crônico ………………………….4.2.20.1. Não; 4.2.20.2. Raro; 
4.2.20.3. Às vezes; 4.2.20.4.  Frequente; 
4.2.20.5. Sempre 

4.2.21. Doença do fígado ou das vias biliares (dor, olhos amarelos)..4.2.21.1. Não; 
4.2.21.2. Raro; 4.2.21.3. Às vezes; 4.2.21.4.  Frequente; 
4.2.21.5. Sempre 

4.2.22. Enfermidades do rim e vias urinárias (pedras ou cálculos, inflamação, sangramento, 
dor)………………………………….4.2.22.1. Não; 
4.2.22.2. Raro; 4.2.22.3. Às vezes; 4.2.22.4.  
Frequente; 4.2.22.5. Sempre 

4.2.23. Outra                                     4.2.23.1. Não; 4.2.23.2. Raro; 4.2.23.3. Às vezes; 
 4.2.23.4.  Frequente; 4.2.23.5. Sempre 

4.2.24. Especifique, no caso de 
outra…………………………………………………………………… 
5. Práticas relativas à saúde (nos últimos 12 meses): 
5.1. Quantos cigarros diários?  5.1.1. 0; 5.1.2. 1-4; 5.1. 3. 3-5; 5.1.4. mais de 10 
5.2. Bebida alcoólica 
 (1) Você já pensou em largar a bebida? 1. sim (      )   0. não (      ) 
(2) ficou aborrecido quando outras pessoas criticaram o seu hábito de beber?  
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1. sim (      )   0. não (      ) 
 (3) se sentiu mal ou culpado pelo fato de beber? 1. sim (      )   0. não (      ) 
 (4) bebeu pela manhã para ficar mais calmo ou se livrar de uma ressaca (abrir os olhos?).  
1. sim (      )   0. não (      ) 
5.3. Toma algum medicamento regularmente? 1. sim (      )   0. não (      ) 
5.4. Praticou ginástica, exercícios físicos, esportes, caminhadas? 
5.4.1. nunca (     ); 5.4.2. raras vezes (     ); 5.4.3. uma vez ao mês (     ). 5.4.4. uma vez por 

semana; 5.4.5. 2 ou mais vezes por semana (     ); 5.4.6. outra (      ). 
Especifique:  

5.5. Onde você foi atendido quando teve um problema de saúde? (pode assinalar mais de 
uma) 

5.5.1. não se aplica (    ); 5.5.2. UBS do SUS do assentamento (   ); 5.5.3. outros serviços do 
SUS (Especifique:.................................................................); 5.5.4. consultório privado pago 
(     ); 5.5.5. hospital/clínica privada (     ); 5.5.6. serviço de saúde gratuito privado (      ); 
5.5.7. serviço de saúde de uma organização/empresa 5.5.8. curandeiro/benzedor (       );  

5.5.9. dentista particular (     ); 5.5.10. outra (      ). Neste caso, especifique: 
…………………………………………. 
5.5.1.1. Quantas vezes?  (        ) 
5.6. Onde sua família foi atendida quando teve um problema de saúde? (pode assinalar 
mais de uma) 

5.5.1. não se aplica (    ); 5.5.2. UBS do SUS do assentamento (   ); 5.5.3. outros serviços do 
SUS (Especifique:.................................................................); 5.5.4. consultório privado pago 
(     ); 5.5.5. hospital/clínica privada (     ); 5.5.6. serviço de saúde gratuito privado (      ); 
5.5.7. serviço de saúde de uma organização/empresa 5.5.8. curandeiro/benzedor (       ); 
5.5.9. dentista particular (     ); 5.5.10. outra (      ). Neste caso, especifique: 
……………………………………………………………. 
5.6.1.1. Quantas vezes? (       ) 
5.7. Você ou alguma pessoa de sua família alguma vez adoeceu de algo relacionado com 
exposição a: 
5.7.1. Comida contaminada com agrotóxicos? (      ) 
5.7.2. Água contaminada com agrotóxicos? (      ) 
5.7.3. Ter respirado ar contaminado com agrotóxicos? (      ) 
5.7.4. Contato direto com agrotóxicos? (      )  
5.8. Algum de seus empregados ou familiares alguma vez adoeceu de algo relacionado 
com exposição a: 
5.8.1. Comida contaminada com agrotóxicos? (      ) 
5.8.2. Água contaminada com agrotóxicos? (      ) 
5.8.3. Ter respirado ar contaminado com agrotóxicos? (      ) 
5.8.4. Contato direto com agrotóxicos? (      ) 
5.10 Custos de “externalidades” (reparação, compensação, mitigação de efeitos negativos 
selecionados) nos últimos 12 meses (levar em conta informações das perguntas 5.2. até 
5.9.) 
 

Tipo de custo Componente 

Guia 
perguntas 

questionários 

Valor total 
relatado no 
período /se 
confrontará 

com dados de 
notas/faturame

nto) 
          (a) 

Valor por Ha / 
Semana 

(b) 
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1. Saúde dos 
trabalhadores 
(T)  

Equipamentos e 
sistemas de proteção 
para exposição a 
produtos químicos: 
1. botas (     ); 2. Luvas 
(     ) 
3. máscara (     ); 4. 
avental/macacão; 5. 
gorro (     );  6. 
Camiseta/camisa; 7. 
Calça (      ); 8. 
urso/oficinas; 9. outros 
(      ) 

Equipamentos 
de proteção 
ST23.3  
Capacitação e 
renovação 
(ST23.3 e 
ST23.6 
Valor da 
mudança para 
formas de 
trabalho 
agroecológicas 

 
 

 

 Consultas, 
hospitalizações e 
tratamentos médicos 
do produtor com 
doença ligada a 
problemas atribuíveis à 
exposição dos 
trabalhadores na 
propriedade 
(acidentes; 
intoxicação; problemas 
osteomusculares; 
psicológicos, perda de 
memória, 
neurológicos. 
endócrinos, lesões de 
pele, problemas 
reprodutivos, 
infertilidade, aborto 
(mulheres produtoras), 
etc. 

ST18 Q custo 
do tratamento 
de saúde 
ST27 y 28 
Casos 
acidentes; 
intoxicação; 
problemas 
osteomuscular
es; 
psicológicos, 
perda de 
memória, 
neurológicos. 
endócrinos, 
lesões de pele, 
aborto em 
mulheres 
produtoras etc. 
etc. 
ST29 
Acidentes 
ST13.11 
Quadro gastos 

  

 Absentismo (dias de 
ausência x 
enfermidades) 

ST17 
Absenteismo 
dias e custo 

  

2. Gastos de 
consumo 
relacionados à 
saúde dos 
familiares 
expostos (C) 

Pagamento de 
serviços públicos ou 
privados para 
compensar ou 
restaurar problemas de 
saúde  ligados ao 
consumo de alimentos 
e água contaminadas 
pela produção 
agrícola. 

   

 Pagamento pelo 
acesso a serviços 
públicos ou privados 
de crianças e adultos 
da família do produtor, 
no tratamento de 
problemas de saúde 
adquiridos na 
propriedade: 
acidentes; intoxicação 
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ou afecções por 
productos químicos; 
etc. 

3. Gastos em 
serviços ou 
apoios 
(assentamento
) 

Valor da perda nos 
serviços que deveriam 
ser fornecidos pelo 
seguro ou 
organizações –
sindicato, [ver o que 
cabe na Lapa]: perda 
de colheita; despesas 
funerárias; 
desemprego; 
deficiência, redução ou 
perda da capacidade 
de trabalho; ou 
calamidade doméstica. 

   

4. Custos de 
impacto devido 
a distúrbios do 
metabolismo 
(Met) 

Valor de programa 
para transformar ou 
melhorar, segundo o 
caso, o sistema de 
recuperação de solos 
e proteção da 
cobertura vegetal da 
erosão. 

   

Valor de programa 
para transformar ou 
melhorar, segundo o 
caso, o sistema de 
recomposição e 
diversificação de 
cultivos. 

   

Valor de programa 
para transformar ou 
melhorar, segundo o 
caso, o sistema de 
manejo de residuos 
(plásticos; água 
contaminada). 

   

Valor de programa 
para transformar ou 
melhorar, segundo o 
caso, o sistema de 
controle de pragas. 

   

Valor de programa 
para transformar ou 
melhorar, segundo o 
caso, o sistema de 
transformação ou 
desenvolvimento de 
rastreabilidade de 
contaminação. 

   

Valor de programa 
para transformar ou 
melhorar, segundo o 
caso, o sistema de 
elevação da qualidade 
nutritiva da fruta 
(morango). 

   

Gastos de    
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compensação em 
épocas de seca e 
escassez de agua. 

5.                                             TOTAL    
 
5.11. Levando em conta os antecedentes de atenção de problemas de saúde - seus e de 
sua familia - resuma a informação sobre gastos e rubricas correspondentes no seguinte 
quadro: 

No  
Var 

MOTIVO DE GASTO EM 
ATENÇÃO À SAÚDE 

VALOR DO 
GASTO 

Montante ou 
NS (não sabe) 

Não 
gasto=espaço 

livre 

PAGO POR QUEM COBRIU OS GASTOS DE SAÚDE (%) 

Você Familia
r 

Total 
famÍlia 

Organiza
ção à 
qual 

pertence 

Serviço 
público 

Entidade 
ou 

empresa 
privada 

1 Infecções respiratórias 
(sinusite, faringite, 
traqueobronquite, 
pneumonia, etc.) 

       

2 Infecções gastrointestinais, 
febre tifoide, hepatite 

       

3 Infecções vetoriais 
(dengue, malária etc. 

       

4 Trauma, acidentes, feridas        
5 Dor nos ossos, 

articulações 
       

6 Dor nas costas        
7 Problema ginecológico        
8 Problema urinário        
9 Problema psicológico, 

emocional, saúde mental 
       

10 Problema cardíaco, 
hipertensão 

       

11 Problema endócrino, 
diabetes 

       

12 Problema neurológico, 
tonturas, cefaleia 

       

13 Câncer        
14 Outro        
 TOTAL        
 
6. CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE: 
6.1. Continuamente sente dor quando se encontra trabalhando? 1. sim (      )   0. não (      ) 
6.2. nos últimos 12 meses, você sentiu algum desconforto ou sintoma ou notou algum sinal 

de transtorno, como irritação da pele ou dos olhos, e que você acha que se relacionam 
com o trabalho? 1. sim (      )   0. não (      ) 

6.3. Quantos dias, no total, nos últimos 12 meses, trabalhou com dor ou mal estar? (      ) 
6.4. Quantos dias, no total, nos últimos 12 meses, ficou sem poder trabalhar por essa dor ou 

mal-estar? (     ) 
6.5. Quanto custou cuidar de sua saúde pessoal nos últimos 12 meses? (       ) reais 
6.6. Quanto custou cuidar da saúde de sua família nos últimos 12 meses? (        ) reais 
7. PROCESSO DE TRABALHO E SAÚDE: 
7.1. Quanto você está satisfeito com seu trabalho? 7.1.1. satisfeito (     ); 7.1.2. 

medianamente satisfeito (     ); 7.1.3. medianamente insatisfeito (       ); 7.1.4. 
definitivamente insatisfeito (       ) 

7.2. Com que frequência você, pessoalmente, aplicou agrotóxicos nos últimos 12 meses? 
7.2.1. frequentemente, várias vezes por semana (      ); 7.2.2. frequentemente, várias 
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vezes por mês (     ); 7.2.3. muito pouco, não mais de 1 vez nos últimos 12 meses (   ); 
7.2.4. nenhuma vez nos últimos 12 meses (  ) 

7.3. Você está exposto a agrotóxicos que outros aplicam? 
7.3.1. frequentemente, várias vezes por semana (      ); 7.3.2. frequentemente, várias 

vezes por mês (     ); 7.3.3. muito pouco, não mais de 1 vez nos últimos 12 meses (    ); 
7.3.4. nenhuma vez nos últimos 12 meses (    ) 

7.4. Você fornece a algum trabalhador ou você tem acesso a equipamento de proteção 
individual no trabalho? 1. sim (   )   0. não (      ) 

7.4.1. Se sua resposta anterior foi NÃO diga a razão: 7.4.1.1. não creio que é necessário (      
); 7.4.1.2. não tenho dinhero, é muito caro (      ); 7.4.1.3. não sei o que usar (     ); 
7.4.1.4. Outra razão. Especifique porque 
……………………………………………………………….. 

7.4.2. Se sua resposta foi SIM em vez disso diga que equipamento: 7.4.2.1. botas (      ); 
7.4.2.2. luvas (      ); 7.4.2.3. máscara (     ); 7.4.2.4. aventall/macacão (    ); 7.4.2.5. 
gorro (    ); 7.4.2.6. Camiseta/camisa (      ); 7.4.2.7. calça (    ) 

7.4.3. Com que frecuência usa o equipamento de proteção: 
7.4.3.1. sempre (    );. 7.4.3.2. muitas vezes (    ); 7.4.3.3. quase nunca (    ); 7.4.3.4. 
Nunca (    ) 

7.4.4. De quanto em quanto tempo você renova seus equipamentos de proteção?  
7.4.4.1. a cada 6 meses (       ); 7.4.4.2. a cada ano (       ); 7.4.4.3. nunca (      ) 

7.4.5. Você recebeu capacitação para o uso dos equipamentos de proteção? 1. sim (    )   0. 
não (   ) 
7.4.6. Seus empregados receberam capacitação para o uso de equipamento de proteção? 

1. sim (   )   0. não (      ) 
7.4.7. Em uma escala del 0 a 6, diga se quando usa equipamento de proteção se sente 
protegido:  

0 significa “não protegido” e 6 “muito protegido”: (       ) 
7.4.8. Quantas vezes você foi diretamente exposto a agrotóxicos sem equipamento de 

proteção, nos últimos 12 meses? 
7.4.8.1. nunca diretamente exposto (    ); 7.4.8.2. rara vez diretamente exposto (    ); 
7.4.8.3. de 3 a 5 vezes (    ); 7.4.8.4. mais de 5 vezes (      ) 7.4.8.5. sempre (    ) 

7.5. Quanto te preocupa sua exposição a este tipo de agrotóxicos? 
Responda em uma escala onde: 6 é “muito preocupado” e 0 “não te preocupa nada”: (      
) 

7.6. Qual das seguintes expressões encaixam melhor em sua propiedade? 
7.6.1. Meus empregados não usam agrotóxicos (      ); 7.6.2. Meus empregados usam 

agrotóxicos, mas não daqueles tipos e níveis que requerem o uso de equipamento; (       
); 7.6.3. Meus empregados aplicam agrotóxicos, mas com bom equipamento de 
proteção: (       ); 7.6.4. Meus empregados têm equipamento, mas algumas vezes não 
usam: (       ); 7.6.5. Meus empregados têm equipamento, mas raramente o usam:(     ) 

 
7.7. Quanto te preocupa esse nível de exposição a produtos químicos de seus empregados? 

Responda em uma escala onde 6 é “muito preocupado” e 0 “não te preocupa nada”:(    ) 
7.8. Alguma vez você precisou de atendimento médico por um caso de intoxicação aguda? 

1. sim (      )   0. não (      ) 
7.9. Alguma vez seus empregados precisaram de atendimento médico por um caso de 

intoxicação aguda? 1. sim (      )   0. não (      ) 
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7.10. Houve em sua UPA algum caso de acidente, ferida, ou transtornos desde janeiro de 
2018? 

1. sim (      )   0. não (      ) 
7.11. Você trabalha com produtos transgénicos? 1. sim (      )   0. não (      ) 
7.11.1. Se sim, 
quais?......................................................................................................................... 
8. CENÁRIO NO LOCAL DE TRABALHO: 
8.1. Na UPA existem normas/guias de procedimento conhecidas por você e as pessoas que 

trabalham com você sobre: como proteger o ambiente, a segurança do pessoal e a 
saúde na produção agrícola (normas que se tenham discutido com a organização do 
assentamento) que se avaliam?: 1. sim (      )   0. não (      ) 

8.2.1. Estas normas constam por escrito e inclusive estão afixadas em locais visíveis?:  
1. sim (      )   0. não (      ) 

8.2.3. São acessíveis às pessoas que trabalham na UPA espaços de recreação e 
relaxamento 

na unidade ou em local próximo?: 1. sim (      )   0. não (      ) 
8.3.  Qualifique o grau de acessibilidade das pessoas que trabalham na UPA às seguintes 
facilidades (escala de qualificação de 1=acesso mínimo, mau, até 5= acesso muito bom):  
8.3.1. Serviços de higiene: (     ) 
8.3.2. Pias para as mãos: (      ) 
8.3.3. Chuveiros/lavatórios para aqueles que misturam, carregam ou aplicam produtos 
químicos: (     ) 


