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RESUMO 
 
 

O agronegócio traz consigo implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas 
ao meio rural brasileiro, principalmente na vida da população de regiões agrícolas. 
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os impactos do Agronegócio à saúde 
humana e ao ambiente no Perímetro Irrigado Mandacaru II. Trata-se de um estudo 
quantitativo, descritivo e analítico, realizado com 95 moradores rurais do perímetro 
irrigado Mandacaru II, localizado no município de Juazeiro-BA. Como instrumento de 
coleta foi utilizado um questionário que abordava questões acerca das 
características sociodemográficas, patológicas, condições de trabalho e exposição a 
agrotóxicos. A avaliação da genotoxicidade foi realizada através do teste de 
micronúcleo em células da mucosa oral. Os resultados apontam que os 
trabalhadores do perímetro irrigado Mandacaru II estão em condições de 
vulnerabilidade por apresentarem baixo nível de escolaridade e renda mensal, 
40,0% desses estão em situação de insegurança alimentar, parte da população 
reside em locais onde não existe água encanada e saneamento básico, e 
apresentam uma ampla exposição a agrotóxicos classificados como extremamente 
tóxicos. Cerca de 15% dos moradores referiram já ter sofrido intoxicação por essas 
substâncias. Apesar da frequência de micronúcleos aumentada na população 
exposta, não houve diferença estatística significativa entre o número de 
micronúcleos do grupo exposto e não exposto diretamente a agrotóxicos. Em 14,7% 
da população houve a sujeição aos transtornos mentais comuns. Conclui-se que o 
teste de micronúcleo da mucosa oral não demonstrou ser sensível para avaliar a 
exposição aos agrotóxicos, porém são necessários mais estudos para avaliar sua 
aplicação em possíveis casos de intoxicações agudas. Os resultados refletem as 
diferentes vulnerabilidades que os moradores desse perímetro estão expostos em 
virtude do modelo produtivo ao qual estão inseridos, sendo necessário contrapor a 
falsa ideia de que agronegócio é sinônimo de desenvolvimento e progresso para 
todos. 
 
 
Palavras-Chave: Agricultura. Agroindústria. Trabalhadores rurais. Vulnerabilidade 
social. Testes para Micronúcleos. Agroquímicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 

ABSTRACT 
 
 

Agribusiness brings environmental, social, political and economic implications to the 
Brazilian countryside, especially in the lives of the population of agricultural regions. 
Thus, the objective of this study was to evaluate the impacts of Agribusiness on 
human health and the environment in the Mandacaru II Irrigated Perimeter. This is a 
quantitative, descriptive and analytical study carried out with 95 rural dwellers from 
the Mandacaru II Irrigated Perimeter, located in the city of Juazeiro-BA. As a data 
collection instrument, a questionnaire was used that addressed questions about 
sociodemographic, pathological characteristics, working conditions and exposure to 
pesticides. Genotoxicity assessment was performed using the micronucleus test in 
oral mucosal cells. The results indicate that workers in the Mandacaru II irrigated 
perimeter are vulnerable due to low level of schooling and monthly income, 40.0% of 
those are in situation of food insecurity, part of the population lives in places where 
there is no running water and sanitation, and have a wide exposure to highly toxic 
pesticides. About 15% of the residents reported having been poisoned by these 
substances. Despite the increased micronucleus frequency in the exposed 
population, there was no significant statistical difference between the number of 
micronuclei in the exposed group and not directly exposed to pesticides. In 14.7% of 
the population there was the occurrence of common mental disorders. We concluded 
that the micronucleus test of the oral mucosa has not been shown to be sensitive to 
evaluate the exposure to pesticides, but more studies are necessary to evaluate its 
application in possible cases of acute intoxication. The results reflect the different 
vulnerabilities that the inhabitants of this perimeter are exposed due to the productive 
model to which they are inserted, and it is necessary to counter the false idea that 
agribusiness is synonymous of development and progress for all. 

 
 

Key-words: Agriculture. Agribusiness. Rural Workers. Social Vulnerability. 
Micronucleus Tests. Pesticides. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A crescente expansão do agronegócio no Brasil pode ser medida pelo 

tamanho do seu faturamento, principalmente nos últimos dez anos. A cada ano, 

esse modelo de produção químico dependente vem expandindo suas fronteiras para 

diversas regiões do país, o que propicia o surgimento de novos e mais complexos 

conflitos territoriais entre as comunidades tradicionais, mais especificamente as 

camponesas. Como consequência, o desequilíbrio ambiental em diferentes 

dimensões vem se acentuando, como por exemplo, a perda da fauna e flora nativa 

em detrimento da introdução dos monocultivos e a contaminação dos solos e dos 

lençóis freáticos, o que contribui para aumentar a insegurança hídrica no semiárido 

(FERREIRA; VIANA JUNIOR, 2016).  

De acordo com Costa et al (2014), a combinação de riscos socioeconômicos 

e ambientais impacta a qualidade de vida dos moradores do campo que tem suas 

terras expropriadas. Essa população, em seu cotidiano, está exposta às diversas 

vulnerabilidades associadas ao modelo do agronegócio no campo, tais como a 

carência de infraestrutura, as limitações ao acesso de serviços de saúde de 

qualidade, ausência de políticas públicas efetivas associadas ao desenraizamento, à 

insegurança alimentar, aos novos hábitos urbanos e a própria vulnerabilidade 

psicossocial (COSTA et al, 2014; RIGOTTO, 2011). 

Ainda dentro desse contexto, no tocante aos Determinantes Sociais da Saúde 

(DSS), a Lei 8.080/90 traz que a saúde tem como “determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais” (BRASIL, 1990). A realidade de vulnerabilidades da população do campo 

se mostra contraditória, uma vez que é na área rural o lugar onde são encontrados 

os maiores índices de insegurança alimentar, mortalidade infantil, incidência de 

endemias, insalubridade e analfabetismo do país (BRASIL, 2005; COSTA et al, 

2014). 

Além dessas vulnerabilidades, Ferreira e Viana Junior (2016) apontam que as 

condições de trabalho, muitas vezes insalubres e adoecedoras, comuns no cotidiano 

dos agricultores que trabalham com esse modelo, têm contribuído para aumentar o 

quantitativo de intoxicações agudas causadas por agrotóxicos e acidentes de 

trabalho. Esses autores também ressaltam, a influência desses processos 
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produtivos sobre o perfil de morbimortalidade das comunidades, principalmente 

daquelas que vivem circunvizinhas a esses empreendimentos, o que tem promovido 

uma maior incidência no surgimento de neoplasias que podem estar relacionadas 

com os agrotóxicos utilizados nesses cultivos (FERREIRA; VIANA JUNIOR, 2016). 

Os perímetros irrigados são áreas delimitadas pelo governo destinadas à 

implantação de projetos públicos de agricultura irrigada. Nessas regiões é possível 

encontrar solos férteis, presença hídrica, clima favorável e abundante força de 

trabalho, associadas às infraestruturas implementadas para favorecer uma ampla 

produtividade agrícola (PONTES et al, 2013).  

Em contrapartida, Pontes et al (2013) afirmam que, apesar dos perímetros 

irrigados terem sido implantados nos territórios como estratégica política de 

desenvolvimento do semiárido brasileiro, essa política não consegue sequer 

mensurar e minimizar os problemas do campo relacionados com os diversos 

impactos negativos sobre a saúde, o trabalho e o meio ambiente. Sendo assim, as 

comunidades da zona rural ficam vulneráveis e em segundo plano diante dos 

interesses do Estado e do capital transnacional com o lucrativo modelo do 

agronegócio. 

Diante disso, a população do meio rural apresenta um quadro de 

vulnerabilidades devido ao seu próprio processo histórico, sendo importante a 

realização de estudos que discutam quais os impactos do agronegócio na saúde 

dessa população e no ambiente ao qual ela está inserida, sendo essa a questão 

norteadora deste trabalho.  

A reflexão sobre os impactos ambientais, sociais, políticos e econômicos no 

meio rural brasileiro, causados pelo modelo do agronegócio, assim como a 

discussão social das vulnerabilidades as quais essas populações estão expostas, 

confere um caráter interdisciplinar a este trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 

 
Avaliar os impactos do agronegócio à saúde humana e ao ambiente na região 

do Projeto Mandacaru II, Juazeiro - BA. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever as características sociodemográficas dos moradores do Projeto 

Mandacaru II. 

 Conhecer e discutir os impactos dos agrotóxicos na saúde humana e no 

ambiente da população estudada. 

 Analisar possíveis danos genotóxicos na população mediante o teste de 

Micronúcleo. 

 Discutir acerca dos problemas e questões no campo relacionadas à saúde 

ambiental. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Agronegócio 

A associação entre “modernidade” e “agricultura” no Brasil iniciou a muito 

tempo, visto que desde a segunda metade do século XIX, foi proposta uma 

“agricultura” ou uma “indústria rural” moderna em oposição a agricultura “tradicional” 

ou “práticas tradicionais” das comunidades agrícolas. Essa história perpassa pela 

introdução dos engenhos a vapor e as usinas de açúcar no Nordeste canavieiro, 

bem como pelo uso sistemático de máquinas no arroz e no trigo no sul do país na 

década de 1950. Entretanto, foi a partir da década de 1970, com a política de 

“modernização da agricultura” promovida pelo regime militar, que se iniciou mais 

abertamente o discurso sobre a existência de uma “agricultura moderna” ou de uma 

“agricultura capitalista” no Brasil de “empresas e empresários rurais” (HEREDIA; 

PALMEIRA; LEITE; 2010). 

Juntamente com essa “agricultura moderna”, surgiu a expressão fronteira 

agrícola moderna, sendo a mesma utilizada para designar as áreas do território 

brasileiro ocupadas a partir da década de 1970 por monoculturas intensivas em 

capital e tecnologia em larga escala, que tem como principal destino a exportação 

em substituição à vegetação original, às culturas tradicionais, praticadas por 

camponeses, e às áreas de pastagens extensivas (FREDERICO, 2015). 

O termo agronegócio surgiu da tradução do "agribusiness", expressão criada 

na universidade de Harvard, nos Estados Unidos, durante a década de 1950. 

Inicialmente os pesquisadores envolvidos atribuíram ao "business" o sentido de 

"ocupação" e não de "negócio" propriamente dito. Porém, ao ser traduzido para a 

língua portuguesa, o termo ganhou várias palavras sendo a “agronegócio” uma das 

mais utilizadas, principalmente a partir da década de 1990 (ABAGRP, 2017; PINTO, 

2010). 

A Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto 

(ABAGRP) conceitua o agronegócio como: 

 

Agronegócio é a soma das operações de produção e distribuição de 

suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades 

agrícolas, do armazenamento, processamento e comercialização dos 

produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. E envolve desde 
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a pesquisa científica até a comercialização de alimentos, fibras e 

energia (ABAGRP, 2017). 

 

 Mais especificamente com relação ao setor da produção agropecuária, o 

mesmo apresenta subdivisões, uma vez que ele abrange desde a produção animal, 

lavouras permanentes, lavouras temporárias, horticultura, silvicultura, extração 

vegetal até a indústria rural (ABAGRP, 2017). 

O agronegócio pode se configurar de diferentes formas a depender das 

particularidades históricas de cada país. Sendo assim, o agronegócio brasileiro é 

caracterizado pela hegemonia das formas patronais de produção agrícola, por causa 

do reiterado privilegiamento político que a grande propriedade agrária no Brasil teve 

e, não necessariamente, por causa da consagração de produtores com maior 

eficiência econômica e produtiva como ocorreu em outros países (CAUME, 2009). 

Caume (2009) ainda afirma que por questões histórico-sociais, a modernidade 

agrária do Brasil resultou em um paradoxo: de um lado, um número relativamente 

pequeno de estabelecimentos, em sua maioria patronais, responsáveis por grande 

parte da produção agropecuária; e do outro, uma grande quantidade de 

estabelecimentos de base camponesa, que foram excluídos dos mecanismos de 

integração agroindustrial e continuam sobrevivendo sob precárias condições de 

geração de renda. Isso reflete no perfil do desenvolvimento agrícola do Brasil que foi 

construído a partir de escolhas políticas e não com base em simples mecanismos de 

mercado. 

Entende-se ainda que o agronegócio corresponde ao processo de articulação 

da atividade agropecuária, que pode ser desempenhada por formas de produção 

familiares ou patronais, com os demais setores da economia. Já a agricultura familiar 

pode ser definida como uma determinada forma de organização social da produção 

que se encontra inserida dentro desse modelo (CAUME, 2009). 

A agricultura familiar, também chamada no âmbito do agronegócio de setor 

agropecuário familiar, tem papel fundamental na absorção de emprego e na 

produção de alimentos, especialmente para o autoconsumo da população. O 

segmento familiar da agricultura brasileira, ainda que muito heterogêneo e por estar 

inserida dentro do agronegócio, responde por importante parcela da produção 

agropecuária, e consequentemente, tem participação no Produto Interno Bruto (PIB) 

gerado por esse modelo (GUILHOTO et al, 2014).  
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Essa agricultura familiar é a principal responsável pela produção de alimentos 

para consumo interno no país e produz cerca de 70% dos alimentos consumidos em 

todo território nacional. O pequeno agricultor ocupa papel decisivo na cadeia 

produtiva que abastece o mercado brasileiro. Mandioca (87%), feijão (70%), carne 

suína (59%), leite (58%), carne de aves (50%) e milho (46%) são alguns grupos de 

alimentos com forte presença da agricultura familiar em sua produção, segundo os 

últimos dados apresentados, ainda do ano de 2015, pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) (BRASIL, 2015a). 

A agricultura familiar empresarial, uma vez orientada por uma inserção plena 

em mercados competitivos, vem desenvolvendo sistemas de produção 

tecnologicamente “modernos” que são altamente dependentes de equipamentos e 

insumos industriais, o que a torna semelhante, nesse aspecto, às formas produtivas 

“patronais”. Esse fato é o que tem definido a pauta de produção desse tipo de 

agricultura, que se dá a partir de orientações de mercado, onde existe uma 

conciliação entre as chamadas “culturas de mercado” e as “culturas de 

autoconsumo” (CAUME, 2009). 

Apesar do importante papel que a agricultura familiar exerce dentro do 

modelo do agronegócio, por conta do processo de modernização da agricultura e a 

forma como ele ocorreu, os agricultores familiares muitas vezes são desqualificados 

dentre desses processos de várias maneiras, seja por meio do desprezo desse 

modelo produtivo ao agricultor familiar pobre, que produz para sobrevivência, ou 

pela subordinação e dependência da produção da agricultura familiar às regras dos 

proprietários/empresários agroindustriais (BRUNO, 2016).  

É preciso observar ainda que, esses sistemas convencionais de agricultura, o 

agronegócio, baseados na produção em grande escala são extremamente 

vulneráveis e frequentemente dão prejuízo ao invés de lucro. Destaca-se que esse 

modelo produtivo só sobrevive graças aos incentivos concedidos pelos governos, 

que variam desde as isenções fiscais dos agrotóxicos até os repetidos perdões de 

suas dívidas (LONDRES, 2015). 

Além disso, Bombardi (2017) destaca que o uso massivo de agrotóxicos dá 

suporte a uma agricultura praticada no país que é extremamente dependente do 

pacote agroquímico. Esse uso, por sua vez, tem causado impactos sobre a saúde da 

população como um todo, mas principalmente na dos camponeses e trabalhadores 

rurais, impactos esses que são ignorados mediante a comercialização dos 
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agrotóxicos, fruto da legislação permissiva do país que é caracterizado como “um 

mercado menos restritivo”. 

Segundo Londres (2015), ao longo das últimas décadas, a agricultura química 

vem apresentando resultados cada vez piores na relação produtividade x custos de 

produção, deixando os agricultores cada dia mais estrangulados financeiramente. 

Com margens de lucro sempre diminuindo, somente a produção em escala é capaz 

de proporcionar ganhos satisfatórios, o que acaba contribuindo para a concentração 

de terra e renda no país e, por consequência, marginalizando e expulsando os 

agricultores familiares reféns do modelo convencional. 

Diante disso, apesar do modelo do agronegócio tentar justificar suas ações no 

avanço financeiro e na promessa de geração de empregos para a população de uma 

região, ele traz consigo impactos negativos, a exemplo do Brasil com a expropriação 

e concentração de terra, o desmatamento, o consumo de mais de um bilhão de litros 

de agrotóxicos em todo o país e com isso o título de maior consumidor dessas 

substâncias do mundo, causando vários efeitos à saúde humana e ambiental, que 

variam desde seus resíduos em alimentos e na água até os casos de intoxicações 

em humanos (CANUTO, 2004; RIGOTTO, 2011). 

Por fim, não se pode deixar de mencionar que o modelo do agronegócio não 

assume os custos ambientais e sociais por ele gerados. Quem paga, na prática, 

pelas contaminações ambientais e intoxicações provocadas pelos agrotóxicos, 

ambos frutos deste modelo convencional de produção, é a sociedade como um todo 

(FIRPO PORTO; MILANEZ, 2009; LONDRES, 2015). 

 

3.1.1 Perímetros Irrigados 

As políticas públicas relacionadas aos perímetros de irrigação surgiram como 

estratégia extremamente vantajosa para o capital transnacional que se instalou no 

país para produzir commodities agrícolas, a partir de terra, água e mão de obra 

abundante, facilidades de infraestrutura e de financiamento, além de condições 

políticas e institucionais favoráveis (PONTES et al, 2013). 

O primeiro ordenamento jurídico sobre irrigação no Brasil ocorreu em 25 de 

junho de 1979, com a Lei nº 6.662, denominada Lei de Irrigação, que se constituiu o 

marco referencial legal para a implantação de sistemas de irrigação. Essa lei foi 

criada pela necessidade de estabelecer as relações entre o Estado e os agentes 

beneficiados diretamente com os projetos. A mesma passou por alterações, sendo 
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editada em 21 de maio de 1993 pela Lei n º8.657 e modificada em janeiro de 1997 

pela Lei nº 9.433, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(BRASIL, 2008). 

Já o primeiro projeto de irrigação no Brasil começou indiretamente em 1881, 

no Rio Grande do Sul, por iniciativa privada, sendo que a técnica de irrigação foi 

aplicada em arroz irrigado por inundação nessa região, e em São Paulo, foi utilizada 

em café irrigado por aspersão. Posteriormente, nas décadas de 60 e 70, os 

perímetros irrigados começaram a surgir na Região Nordeste (BRASIL, 2008). 

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), por 

volta de 1965, fez uma recomendação para que dois projetos-piloto fossem 

implantados na região do Submédio do Vale do São Francisco: Projeto Bebedouro 

em Petrolina-PE e o Projeto Mandacaru em Juazeiro-BA, o que deu início ao 

processo de desenvolvimento dessa região (BRASIL, 2008). 

Especialmente com o objetivo de contrapor o fenômeno das secas, que com 

frequência provocam a perda da produção agrícola na zona semiárida do Nordeste e 

geram grandes problemas sociais, o governo implantou vários perímetros públicos 

irrigados e ofereceu estímulos governamentais para a iniciativa privada no setor 

agropecuário. Dentre essas iniciativas, encontra-se a criação de importantes polos 

de produção agrícola, baseados na agricultura de irrigação, que envolvem 

pequenas, médias e grandes empresas de produção de frutas e hortaliças, na região 

do Submédio do Vale do São Francisco (CORREIA; ARAUJO; CAVALCANTI, 2001). 

Segundo Heinze (2002), pelo fato de trabalhar com novas tecnologias de 

ponta aliada às condições climáticas favoráveis de temperatura e luminosidade da 

região semiárida do Nordeste, a agricultura irrigada constitui-se em um agronegócio 

e, consequentemente, atua como principal indutor do processo de desenvolvimento 

dessa região. 

Por sua vez, Dourado e Mesquita (2012) ressaltam que os investimentos que 

foram realizados na implantação dos perímetros irrigados caracterizaram o marco 

para que o agronegócio da fruticultura irrigada no Nordeste pudesse encontrar bases 

para a sua expansão e consolidação, tais como terra, água e infraestrutura, todas 

disponibilizadas pelo Estado, além de mão de obra barata e abundante, sendo parte 

dela gerada a partir da expropriação da população moradora das áreas dos 

perímetros irrigados. 
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Heinze (2002) pontua que a agricultura irrigada é extremamente importante 

na contribuição para criação de empregos, na inserção da dimensão competitiva e 

da modernização produtiva na agricultura, bem como na redução dos desequilíbrios 

regionais e sociais.  Mesmo essas vantagens sendo amplamente divulgadas pelo 

modelo do agronegócio as mesmas não condizem com a realidade observada em 

regiões agrícolas do país, nas quais as populações encontram-se em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e em situações de risco para saúde, frente ao seu 

baixo nível socioeconômico e à exposição aos agrotóxicos (BEDOR et al, 2009; 

FERNANDES DE BRITO; GOMIDE; DE MAGALHÃES CÂMARA, 2009). 

Embora alguns setores façam propaganda somente dos impactos 

socioeconômicos positivos da Agricultura Irrigada no Nordeste relatados por Heinze 

(2002), existe um outro lado, negativo, acerca dessa política de irrigação, que 

apesar da perspectiva da indução do desenvolvimento, trouxe uma dupla 

desterritorialização aos moradores do campo, tanto pelo fato de parte dos 

desapropriados serem expulsos de suas áreas sem o recebimento de novas terras, 

quanto por conta da imposição do modelo de produção aos agricultores familiares, 

com base no paradigma da revolução verde e no modelo imperador do agronegócio. 

Este paradigma é caracterizado tanto pelo uso dos agrotóxicos e pela inserção da 

irrigação, quanto pela imposição de culturas agrícolas previamente selecionadas de 

acordo com os interesses do mercado, sempre desconsiderando os saberes dos 

sujeitos do campo há muito tempo construídos (BURSZTYN, 1985; DINIZ, 2002 

apud PONTES et al, 2013). 

Isso porque o agronegócio vem causando modificações nas chamadas 

“cidades do agronegócio”, que correspondem à impactos negativos tais como a 

crescente desarticulação da agricultura de subsistência em virtude do aumento da 

participação de empresas agropecuárias no total da produção agropecuária regional; 

a expansão da monocultura, que causa a diminuição da biodiversidade e aumento o 

processo de erosão genética; alterações dos sistemas técnicos agrícolas, com 

difusão de um pacote tecnológico que muitas vezes é impróprio para as condições 

ambientais regionais (ELIAS; PEQUENO, 2007). 

Esse modelo promove ainda o aumento da concentração fundiária, com a 

expropriação de agricultores que não detêm a propriedade da terra; o aumento dos 

preços das terras, contrariando as aspirações por uma possível reforma agrária; a 

privatização da água, configurando uma situação de hidronegócio; a formação de 
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um mercado de trabalho agrícola formal, com a expansão do trabalho assalariado, 

seja braçal ou especializado; além do crescimento desordenado de algumas 

cidades, ocasionando o aumento das periferias urbanas e carências de 

infraestrutura (ELIAS; PEQUENO, 2007). 

 

3.1.2 Polo Petrolina-PE e Juazeiro-BA 

Nos perímetros de irrigação, a fruticultura irrigada trouxe consigo grandes 

mudanças dos sistemas produtivos de culturas anuais para fruteiras perenes de 

exportação na região do Vale do São Francisco e promoveu um grande dinamismo 

na economia do Polo de Petrolina (PE) - Juazeiro (BA) e na sua estrutura urbana, 

tornando-lhe o aglomerado urbano mais próspero da região, sendo considerado 

como verdadeiro “paraíso” de crescimento econômico dentro do Semiárido 

brasileiro. Além do mais, o crescimento da fruticultura ocasionou uma sinergia de 

crescimento em praticamente todos os setores produtivos, como o industrial, 

comércio e turismo (CORREIA; ARAUJO; CAVALCANTI, 2001). 

Isso pode ser evidenciado pelo fato do Polo Petrolina (PE) – Juazeiro (BA) 

movimentar em torno de R$ 2 bilhões ao ano, devido a sua área de 120 mil hectares 

irrigados, que é formada pelos perímetros irrigados da Bahia e de Pernambuco. 

Estima-se que anualmente sejam produzidos mais de um milhão de toneladas de 

frutas, com destaque para uva de mesa e manga. Outras culturas permanentes e 

temporárias também são desenvolvidas nessa região, tais como a goiaba, coco 

verde, melão, melancia, acerola, maracujá, banana, dentre outras (DINHEIRO 

RURAL, 2016). 

Todavia, apesar da fruticultura irrigada ter causado impactos econômicos e 

sociais positivos no Polo Petrolina (PE) – Juazeiro (BA), tais como a geração de 

alimento, renda e emprego estável com a redução de áreas com culturas sazonais 

(CORREIA; ARAUJO; CAVALCANTI, 2001), impactos negativos também 

acompanharam essa estratégia de desenvolvimento, principalmente no tocante às 

consequências do modelo do agronegócio na vida dos trabalhadores rurais que 

estão submissos a ele. 

Apesar do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios de 

Juazeiro-BA (IDH= 0,677 e PIB per capita R$14.341,42) e Petrolina-PE (IDH= 0,697 

e PIB per capita R$16.670,83) serem considerados como médio (IBGE, 2010), esse 

crescimento econômico é promovido pela Agroindústria, a custo do esforço do 
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trabalho da população, que não necessariamente tem acesso a “prosperidade” que 

ocorre na região, a exemplo das populações que vivem e trabalham nos perímetros 

irrigados mas não tem acesso à condições dignas de moradia, ao aumento de suas 

rendas mensais, bem como ao incentivo à educação e aos cuidados à sua própria 

saúde.  

Isso porque apesar do aumento da capacidade de geração de oferta de 

alimentos, o aumento da produtividade agrícola é responsável por promover a 

concentração de terras, renda e poder político dos grandes produtores através da 

ampliação das monoculturas; o desemprego e a consequente migração campo-

cidade, gerando caos urbano das metrópoles dos países periféricos; além do não 

atendimento às demandas de segurança alimentar dos países mais pobres, visto 

que estes produzem mercadorias agrícolas que não são alimentos, caso dos 

biocombustíveis, ou que são exportados como commodities para os países mais 

ricos, e promove o uso intensivo de agrotóxicos associados a essa produção (FIRPO 

PORTO; MILANEZ, 2009). 

Silva (2007) destaca ainda que alguns mitos acerca do Vale do São 

Francisco, mais especificamente do polo Petrolina (PE) – Juazeiro (BA) devem ser 

esclarecidos. Estes mitos são com relação ao aumento da renda regional; na 

geração de empregos diretos no setor agrícola; no aumento da oferta de alimentos à 

preços acessíveis para o consumidor; na geração de renda para as pessoas 

envolvidas; e na realização do sonho em ser empresário rural. Visto que a irrigação 

promoveu o aumento da produção agrícola, mas não aumentou a renda regional e 

apesar do Vale empregar muitos trabalhadores direta ou indiretamente, em sua 

maioria são com trabalhos temporários e em regime de subemprego.  

Outra questão é que boa parte dos empregados rurais atuais são os donos 

das mesmas terras no passado e o Vale do São Francisco não foi capaz de gerar 

empregos no setor industrial, tendo em vista que esta atividade ainda é incipiente na 

região. O aumento da oferta de alimentos, por sua vez não promoveu a estabilização 

de preços para o consumidor local. A política de fruticultura irrigada não gerou renda 

para a maioria dos envolvidos, mas sim promoveu a sua concentração em poucas 

mãos. E por fim, ela não promoveu a redistribuição de terras, uma vez que o modelo 

adotado tende a expulsar os pequenos proprietários e favorecer o crescimento dos 

grandes (SILVA, 2007). 
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Dentro desse contexto, a região do Submédio do Vale do São Francisco, mais 

especificamente o polo Petrolina (PE) – Juazeiro (BA), vem seguindo a tendência de 

vulnerabilidades presentes em regiões essencialmente agrícolas, sobretudo com 

relação aos problemas socioambientais relacionados ao uso dos agrotóxicos 

(BEDOR et al, 2009). Apesar do desempenho econômico atingido por esse polo, que 

fez com que ele se assumisse o posto de maior polo de fruticultura irrigada do país, 

a agricultura familiar na região tem se tornado invisível (FERREIRA, 2015; ORTEGA; 

SOBEL, 2011). 

Segundo Ortega e Sobel (2011), não é suficiente apenas dar água para o 

produtor, o que contradiz um dos grandes mitos criados em torno das condições de 

pobreza dos agricultores do Semiárido Nordestino. Eles pontuaram que outros 

requisitos devem ser assegurados, para que estes tenham condições de produzir e 

se inserir de forma competitiva nos mercados e com isso, acreditam que a eficiência 

econômica dos perímetros irrigados seria elevada, maximizando os impactos 

positivos da fruticultura sobre a microrregião, bem como em suas condições sociais.  

E com relação ao trabalho, estudos mais recentes identificaram no meio rural 

do Submédio do São Francisco condições inseguras de trabalho, principalmente 

associadas ao uso indiscriminado de agrotóxicos comprometendo a saúde dos 

trabalhadores a eles expostos, tais como intoxicações e a permanência desses 

trabalhadores em sua atividade ocupacional, mesmo após ter sido diagnosticada a 

intoxicação química (BEDOR et al, 2009).  

Corcino (2016) afirma ainda que os trabalhadores que utilizam agrotóxicos 

nessa região, apesar de terem conhecimento sobre os riscos que essas substâncias 

oferecem à sua saúde e sofrer casos de intoxicações, muitas vezes não procuram 

atendimento especializado e não tomam medidas consideradas preventivas, 

refletindo a vulnerabilidade dessa população às situações de risco em suas 

atividades nas lavouras. 

 

3. 2 Agrotóxicos 

A Lei Federal nº 7 802, de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto 

nº 98 816, no seu artigo 2, inciso I, define o termo “agrotóxicos” como: 

 

Os produtos e os componentes de processos físicos, químicos ou 

biológicos destinados ao uso nos setores de produção, 
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armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de 

outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e 

industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da 

fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos, bem como substâncias e produtos 

empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 

inibidores do crescimento (BRASIL, 1989). 

 

Quanto ao seu uso, os agrotóxicos podem ser divididos em duas categorias: 

Agrotóxicos agrícolas, os quais são destinados ao uso nos setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens e nas 

florestas plantadas; e não agrícolas, quando são utilizados em florestas nativas, 

outros ecossistemas ou ambientes hídricos, em ambientes urbanos e industriais, 

domiciliares, públicos ou coletivos, além do tratamento de água e em campanhas de 

saúde pública (BRASIL, 2017a). 

De acordo com Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 1996), os 

agrotóxicos podem ser classificados quanto à sua ação e ao grupo químico a que 

pertencem da seguinte forma:  

a) lnseticidas: combatem à insetos, larvas e formigas. Eles pertencem a 

quatro grupos químicos distintos que são os organofosforados, 

carbamatos, organoclorados e os piretróides. 

b) Fungicidas: combatem fungos. Os principais representantes dos grupos 

químicos são paraquat, glifosato, pentaclorofenol, derivados do ácido 

fenoxiacético e dinitrofenóis. 

c) Herbicidas: combatem ervas daninhas. Seus principais representantes são 

etileno-bisditiocarbamatos, trifenil, estânico, captan e hexaclorobenzeno. 

d) Outros grupos importantes como: raticidas (utilizados no combate a 

roedores); acaricidas (ação de combate a ácaros diversos); nematicidas 

(ação de combate a nematoides); molusquicidas (ação de combate a 

moluscos, basicamente contra o caramujo da Esquistossomose); 

fumigantes (combatem à insetos e bactérias). 

A evolução da indústria de agrotóxicos ocorreu atrelada ao processo de 

modernização da agricultura pós II Guerra Mundial, que era baseado no uso 
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intensivo de insumos químicos, biológicos e mecânicos. No Brasil, este processo 

consolidou-se ao longo dos anos da década de 1970, ao mesmo tempo em que se 

deu a constituição de um parque industrial de insumos para a agricultura, resultante 

da política de substituição de importações (PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010). 

Nessa mesma época, a oferta de subsídios proporcionou a instalação de 

empresas transnacionais no país, bem como a disponibilidade de crédito de custeio, 

necessário à criação de uma demanda em larga escala de insumos para a 

agricultura. Além disso, existia uma regulamentação defasada e pouco rigorosa que 

facilitou o rápido registro de agrotóxicos, muitos deles já banidos em países 

desenvolvidos (PELAEZ; TERRA; SILVA, 2010). 

Carneiro et al (2015) destacaram que desde 2008, ano em que o Brasil se 

tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, são despejados nas lavouras 

brasileiras o equivalente a 5,2 litros de agrotóxicos por pessoa ao ano. Como 

resultado desse uso abusivo, são gerados problemas que afetam tanto a saúde das 

pessoas, produtores e consumidores, quanto ao meio ambiente, com contaminação 

do ar, da água, de animais e a consequente destruição da fauna e da flora, 

sobretudo do conjunto da biodiversidade do país. 

Apesar desses impactos já serem amplamente descritos, Neto, Lacaz e 

Pignati (2014) em um estudo no Mato Grosso, revelaram que existe um discurso por 

parte dos gestores e produtores rurais, baseado na crença de que os agrotóxicos 

são fundamentais para a produtividade agrícola e não geram impactos à saúde e ao 

ambiente. Além disso, há ausência do desenvolvimento de ações de vigilância do 

uso de agrotóxicos pelo receio de diminuir a produção agrícola anual, e os próprios 

sindicatos dos trabalhadores rurais não desenvolvem articulações políticas que 

possam beneficiar a saúde dos trabalhadores, de seus familiares e da sociedade em 

geral.  

 

3.2.1 Impactos do uso dos agrotóxicos na Saúde e no Ambiente 

A utilização indiscriminada dos agrotóxicos pode ocasionar riscos potenciais 

tanto ao solo e ao ar, quanto aos seres humanos. Diante dos efeitos que esses 

produtos podem causar, os agrotóxicos são classificados conforme seu poder tóxico 

e a periculosidade ambiental.  

A classificação toxicológica é extremamente importante para o conhecimento 

da toxicidade de um produto, levando em consideração seus efeitos agudos (OPAS, 
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1996). No Brasil, a classificação toxicológica está a cargo do Ministério da Saúde e, 

por determinação legal, todos os produtos devem apresentar em seus rótulos uma 

faixa colorida indicativa de sua classe toxicológica (OPAS, 1996). O Quadro 1 

relaciona as classes toxicológicas com a dose letal 50 (DL 50), fazendo a correlação 

da quantidade do agrotóxico suficiente para matar uma pessoa adulta, assim como 

as respectivas cores dos seus rótulos.  

 

Quadro 1 – Classificação toxicológica dos agrotóxicos de acordo com a DL50 

e cor da faixa no rótulo de agrotóxicos 

Classe 

toxicológica 

Descrição Cor da faixa DL50 

(mg/kg) 

Dose capaz de matar 

uma pessoa adulta 

Classe I Extremamente 

tóxicos 

Vermelha  =5 1 pitada - algumas 

gotas 

Classe II Altamente 

tóxicos 

Amarela  5-50 1 colher de chá – 

algumas gotas 

Classe III Medianamente 

tóxicos 

Azul  50-500 1 colher de chá – 2 

colheres de sopa 

Classe IV Pouco tóxicos Verde  500-5000 2 colheres de sopa – 1 

copo 

Fonte: OPAS, 1996 adaptado pela autora. 

 

O Ministério do Meio Ambiente é o órgão responsável por realizar a avaliação 

ambiental dos agrotóxicos, seus componentes e afins, e classificá-los quanto ao 

Potencial de Periculosidade Ambiental (PPA) (BRASIL, 2017b). Essa classificação 

dos agrotóxicos pode ser visualizada no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Classificação quanto ao potencial de periculosidade ambiental 

dos agrotóxicos 

Classe toxicológica Descrição 

Classe I Produto altamente perigoso ao meio ambiente 

Classe II Produto muito perigoso ao meio ambiente 

Classe III Produto perigoso ao meio ambiente 

Classe IV Produto pouco perigoso ao meio ambiente 

 

Fonte: BRASIL, 2017b adaptado pela autora. 



30 
 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o agrotóxico no ambiente se 

comporta de maneira bastante complexa, visto que, independentemente do modo de 

aplicação, quando utilizado ele possui grande potencial de atingir o solo e as águas, 

devido a fatores como o vento e a água das chuvas, que por sua vez promovem a 

deriva, a lavagem das folhas tratadas, a lixiviação e a erosão. Além disso, o homem 

sempre é um potencial receptor dessas substâncias pelos mais variados caminhos 

que o agrotóxico percorre pelo meio ambiente (BRASIL, 2017a). 

Existem três principais vias responsáveis pelo impacto direto da 

contaminação humana por agrotóxico, a saber: a ocupacional, caracterizada pela 

contaminação dos trabalhadores que manipulam essas substâncias; a ambiental, 

que ocorre por meio de dispersão/distribuição dos agrotóxicos ao longo dos diversos 

componentes do meio ambiente; e a alimentar, que se dá pela contaminação 

relacionada à ingestão de produtos contaminados por agrotóxicos (MOREIRA et al, 

2002). 

A avaliação do comportamento de um agrotóxico é complexa, uma vez que 

depois de aplicado ele sofre influência de agentes que causam seu deslocamento 

físico e sua transformação química e biológica. Ao sofrerem essas ações, as 

substâncias podem ter suas propriedades modificadas e isso influenciar no seu 

comportamento, gerando inclusive a formação de subprodutos com propriedades 

totalmente diferentes do produto inicial e cujos danos à saúde ou ao meio ambiente 

serão distintos (BRASIL, 2017a). 

A população que trabalha diretamente nas lavouras e que apresentam o 

contato direto e indireto com os agrotóxicos constituem um grupo de maior risco de 

intoxicação. Porém, moradores de regiões de predomínio do agronegócio, 

profissionais de saúde pública que trabalham no controle de vetores de doenças, 

funcionários de empresas “dedetizadoras” e “desratizadoras” e de indústrias que 

fabricam ou formulam agrotóxicos, também apresentam risco de sofrerem 

intoxicação com essas substâncias. E por fim, mas não menos importante, todos os 

consumidores, que ao longo de vários anos se alimentam de produtos com altas 

taxas de resíduos de agrotóxicos, são envolvidos em grupos de risco (LONDRES, 

2011). 

Dentro desse contexto, destaca-se que os agrotóxicos têm causado efeitos 

negativos a saúde do trabalhador rural e das populações vizinhas aos locais de 

irrigação de várias maneiras, seja pela aplicação direta dessas substâncias, 
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resíduos em águas e alimentos ou pelas intoxicações agudas e/ou crônicas por eles 

causadas, e até mesmo na facilidade de seu uso em tentativas de suicídios 

(RIGOTTO, 2011). 

 

3.2.1.1 Intoxicações agudas e crônicas 

A depender da característica e da forma de exposição aos agrotóxicos, bem 

como das características do indivíduo exposto, podem ocorrer diferentes quadros de 

intoxicação, como a aguda, subaguda e a crônica. 

As intoxicações agudas ocorrem logo após o contato com o produto, em um 

único ou múltiplos eventos, caracterizadas pela rápida absorção do agente químico, 

sendo seus efeitos imediatos. Os efeitos podem incluir dores de cabeça, náuseas, 

vômitos, dificuldades respiratórias, fraqueza, salivação, cólicas abdominais, 

tremores, confusão mental, convulsões, entre outros. Elas podem ser classificadas 

como leve, moderada ou grave, a depender da concentração do produto absorvida, 

do tempo de absorção, da toxicidade do produto e do tempo decorrido entre a 

exposição e o atendimento médico, podendo em muitos casos levar à morte 

(LONDRES, 2011). 

As intoxicações subagudas, por sua vez, ocorrem após alguns dias ou 

semanas devido a exposição moderada ou pequena a produtos alta ou 

medianamente tóxicos. Os sintomas podem ser dores de cabeça, fraqueza, mal-

estar, dor de estômago e sonolência (LONDRES, 2011). 

Os efeitos crônicos podem ocorrer meses, anos ou até décadas após a 

exposição, podendo levar a distúrbios em vários sistemas do organismo humano, 

como neurológico, endócrino, reprodutivo, renal, cardiovascular e respiratório. As 

doenças que podem estar associadas a esta exposição incluem câncer, 

malformações congênitas, doença de Parkinson, mal de Alzheimer, desordens 

reprodutivas, aterosclerose, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e nefropatias 

(CARNEIRO et al, 2012; MOSTAFALOU; MOHAMMAD, 2013). 

Estudos têm discutido a incidência de neoplasias malignas como efeito tóxico 

crônico do uso de agrotóxicos. Weichenthal, Moase e Chan (2012) revisaram 

evidências epidemiológicas relacionadas à exposição ocupacional a agrotóxicos e a 

incidência de câncer, identificando 19 agrotóxicos associados ao aumento do risco 

de vários tipos de neoplasias malignas em aplicadores dessas substâncias, dentre 

eles, os organofosforados foram relacionados ao câncer de pulmão e cólon; os 
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piretróides ao mieloma múltiplo e os carbamatos com forte associação ao 

melanoma. Porém, ainda existe uma grande limitação dos estudos epidemiológicos 

ou experimentais para comprovar essa associação visto que em muitas situações 

ocorre uma exposição múltipla à vários agrotóxicos e os efeitos crônicos só vão 

aparecer meses ou décadas após essa exposição (CARNEIRO et al, 2012). 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) destaca ainda que os agrotóxicos 

também são descritos em estudos como fatores de risco para câncer de pele 

(herbicidas); câncer de bexiga; câncer da cavidade oral, da faringe e da laringe 

(organoclorados); câncer hematológico (organoclorados e organofosforados); câncer 

de estômago; câncer do pâncreas (fungicidas, herbicidas e inseticidas 

organofosforados); câncer de mama (organoclorados); câncer de cérebro, entre 

outros, reforçando assim o potencial carcinogênico dessas substâncias (INCA, 

2012). 

Outros estudos vêm ainda relatando o aumento da incidência de cânceres 

hematológicos (linfomas, leucemias e mielomas) relacionado à exposição aos 

agrotóxicos (BASSIL et al, 2007; BOCCOLINI, 2010; CARVALHO; PEDROSA; 

SEBASTIÃO, 2011; CAZARIN, 2005). E, além disso, estudos envolvendo alterações 

genéticas induzidas por agrotóxicos concluem que os trabalhadores rurais 

apresentam riscos de toxicidade, danos genotóxicos e instabilidades genéticas 

devido à exposição a essas substâncias (CHAVES, 2011; RODRIGUES, 2011). 

 

3.3 Teste de Micronúcleo 

Dentre os efeitos crônicos que os agrotóxicos podem causar encontram-se os 

genotóxicos, ou seja, esses produtos podem exercer ação sobre o núcleo celular 

causando danos no DNA e nos cromossomos, os quais podem levar ao 

desenvolvimento, em longo prazo, de sérias consequências para a saúde 

(BERTRAM, 2001). 

Os agentes mutagênicos são aqueles que interagem com o DNA e produzem 

alterações em sua estrutura ou função, sendo essas alterações chamadas de 

mutações, que podem ter efeitos benéficos ou não no organismo. Existem vários 

ensaios de genotoxicidade, que de uma maneira geral servem para avaliar 

alterações genotóxicas, sendo os mais conhecidos o Teste de Kado, Teste de 

Micronúcleo e Ensaio Cometa (CETESB, 2013). 
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Entre essas técnicas, o Teste de Micronúcleo tem demonstrado ser uma 

ferramenta adequada para identificar novos agentes ambientais tóxicos, bem como 

tem a capacidade de fornecer informações sobre a possibilidade deles serem 

genotóxicos (CARRARD et al, 2007). 

O Micronúcleo consiste em um núcleo adicional e separado do núcleo 

principal de uma célula, que pode ser formado por cromossomos ou fragmentos de 

cromossomos que não foram incluídos no núcleo principal durante a mitose no 

processo de divisão celular (RAMIREZ; SALDANHA, 2002).  

Apesar do corpo humano apresentar mecanismos de reparo celular, agentes 

clastogênicos e aneugênicos podem atuar durante os processos de mitose e meiose 

da divisão celular e causar alterações sobre a estrutura cromossômica, promovendo 

a formação de micronúcleos. Os agentes clastogênicos são aqueles capazes de 

provocar uma quebra cromossômica, enquanto que os aneugênicos, por sua vez, 

podem interferir no fuso mitótico (RAMIREZ; SALDANHA, 2002; FENECH et al, 

2011).  

A formação de micronúcleos pode ocorrer por meio de quatro mecanismos 

durante a divisão celular; 1) perda mitótica de fragmentos cromossômicos, sendo 

este o mecanismo clássico de formação; 2) quebras e trocas cromossomais que 

podem gerar uma variedade de consequências; 3) perda mitótica de cromossomos 

inteiros; e 4) apoptose, processo através pelo qual o núcleo é desintegrado durante 

a destruição nuclear, o que pode levar a formação de fragmentos nucleares 

(HEDDLE et al, 1991). A figura 1 representa o mecanismo de formação do 

micronúcleo 

 

Figura 1 – Mecanismo de formação do micronúcleo durante a divisão celular. 

 

Fonte: FENECH et al, 2011 (adaptada). 
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O aumento da frequência de micronúcleos não necessariamente permite 

predizer a possibilidade de transformação maligna das células. Todavia, a exposição 

sucessiva a agentes genotóxicos pode extrapolar a capacidade de reparo do 

organismo, o que pode levar a fenômenos degenerativos capazes de gerar morte 

celular ou danos cumulativos no sentido da formação maligna (CARRARD et al, 

2007). 

Segundo Frison, Macedo e Boeira (2005), o teste de micronúcleo é um 

biomarcador citogenético de grande sensibilidade para avaliar efeito tóxico precoce, 

com o qual se pode investigar o efeito clastogênico e/ou aneugênico de agrotóxicos 

e que demonstrou ser um ensaio biológico eficiente para o monitoramento da 

exposição a essas substâncias na população de Erechim (RS). Os autores 

ressaltam ainda que a frequência de micronúcleos na mucosa bucal de 

trabalhadores pode ser usada para avaliar a exposição a qualquer agente 

genotóxico, apresentando como vantagens ser um método simples, de baixo custo, 

considerado não invasivo e, por isso, não causar constrangimento nos indivíduos 

submetidos a ele (FRISON; MACEDO; BOEIRA, 2005). 

Diante disso, vários estudos têm abordado a análise da frequência de 

micronúcleos em trabalhadores rurais na região Nordeste e têm encontrado 

resultados positivos para o aumento dessa frequência nessas populações que se 

encontram em uma situação de exposição aos agrotóxicos (NAGEM, 2013; 

CHAVES, 2011; CHAVES, 2007). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1Tipo de Estudo 

 Trata-se de um estudo quantitativo com duas etapas, uma descritiva e outra 

analítica. Na parte analítica, para avaliação dos danos genotóxicos, foi utilizado o 

estudo do tipo caso controle, que permite comparar duas populações distintas 

acerca de um determinado evento (ARAGÃO, 2011), que neste trabalho consistiu na 

exposição direta e indireta aos agrotóxicos. 

 

4.2 Local de Estudo 

O estudo foi realizado no Projeto Mandacaru II, conhecido pelos seus 

moradores e pela CODEVASF como Projeto Tourão. O mesmo foi escolhido pelo 

fato de apresentar importante contribuição econômica para a região, sobretudo no 

que diz respeito a produção de cana-de-açúcar pela empresa Agrovale. Além disso, 

a facilidade ao acesso à população por meio da equipe de saúde também foi um 

motivador na escolha desse perímetro para realizar o presente estudo. 

O Projeto Mandacaru II (Tourão) foi implantado na década de 1970, mais 

especificamente no ano de 1979, por meio de recursos da CODEVASF, com o 

intuito de assentar pequenos produtores e empresas privadas visando o interesse no 

desenvolvimento da agricultura irrigada da região. O objetivo principal era utilizar de 

maneira racional, eficiente e econômica o uso e manejo dos recursos de água 

disponíveis (AUPIT, 2014a). 

Segundo a CODEVASF (2017), os projetos de irrigação possuem três fases 

até a sua plena operacionalização, a saber: fase de estudo, implantação e produção. 

O projeto encontra-se em estudo quando os aspectos técnicos de viabilidade e 

implantação ainda estão sendo analisados e detalhados. A fase subsequente, que é 

da implantação, é definida como o início real das obras, enquanto que o último 

estágio, em produção, é quando o projeto está em pleno funcionamento e recebe o 

nome de Perímetro de Irrigação. Diante disso, o Projeto Tourão encontra-se no 

estágio “em produção”. 

A infraestrutura desse perímetro de irrigação compreende 65 km de canais, 

45 km de drenos, 42 km de estradas e cinco estações de bombeamento 

(CODEVASF, 2017). No tocante ao clima da região, segundo dados da Estação 

Agrometeorológica de Mandacaru, corresponde ao clima tropical semiárido, com 
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uma temperatura média de 26,1 ºC (variando entre 20,2 e 31,9 ºC), um tempo de 

insolação de 7,9 horas por dia e umidade relativa do ar em torno de 60%. Além 

disso, apresenta um índice de precipitação anual médio de 550 mm, irregularmente 

distribuída entre os meses de novembro a abril (AUPIT, 2014b). 

Ainda na região, a área total disponível para irrigação é de 15.303,03 

hectares, sendo que a exploração do perímetro é realizada principalmente por 

grandes empresas, 14.293.39 hectares que corresponde a 93,4% da área total 

irrigável, seguida pelo pequeno produtor com apenas 808,45 hectares que é 

equivalente a 5,3% da área irrigável, e em último lugar por médias empresas com 

201,19 hectares, ou seja, 1,3% da área irrigável. Dentre as culturas exploradas no 

perímetro estão as de cana-de-açúcar, manga, cebola, banana, melão, coco, uva e 

feijão (AUPIT, 2014c).  

O Projeto Mandacaru II está localizado à margem direita do rio São Francisco, 

no município de Juazeiro, estado da Bahia, com coordenadas geográficas 9°25’ de 

latitude sul, 40°22’ de longitude oeste e uma altitude de 365 metros acima do nível 

do mar; está distante à 516 km da cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, e 

16 km a leste da cidade de Juazeiro, com acesso pela rodovia BA-210 (AUPIT, 

2014d). A figura 2 aponta a localização do projeto. 

 

Figura 2 – Localização do Projeto Mandacaru II, Juazeiro-BA 

 

 

Fonte: AUPIT, 2017. 
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Esse perímetro é composto por 37 lotes e duas vilas principais, chamadas de 

Vila dos Colonos e Vila São José, que podem ser visualizadas na figura 3.  

 

Figura 3 – Localização das vilas e lotes do Projeto Mandacaru II, Juazeiro-BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Adaptada do Google Earth. 2018 

 

4.3 Participantes do Estudo 

O estudo foi composto por 142 participantes. Sendo 95 moradores do projeto 

Mandacaru II e 47 servidores públicos da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF).  

O Projeto Mandacaru II possui em média uma população de 1836 habitantes, 

conforme dados do último remapeamento dos Agentes da Unidade Básica de Saúde 

desse Projeto fornecido pela Secretaria de Saúde do município de Juazeiro-BA 

VILA SÃO JOSÉ 

LOTES 
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(JUAZEIRO, 2016). A amostra de 95 moradores da zona rural foi calculada a partir 

da fórmula de população finita, definida pela seguinte equação: 

 

N.Z².p.(100-p) 
n =     ____________________ 

e². (N-1) + Z². p. (100-p) 

 

p̂  estimativa da verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida. 

e erro amostral expresso em decimais. O erro amostral é a máxima diferença que 

o pesquisador admite suportar entre   e p̂ . 

N = é o tamanho da população escolhida. 

Z = é o valor que representa o nível de confiança determinado pelo pesquisador. 

 

Para a realização do cálculo foi utilizada a estimativa de intoxicações por 

agrotóxicos na população do Submédio do Vale do São Francisco, correspondente à 

7% (Bedor et al, 2009), admitindo-se um erro amostral de 5% e um intervalo de 

confiança de 95%. A amostra foi do tipo não probabilística por conveniência, que 

consiste em selecionar uma amostra da população que se encontrava acessível. Os 

critérios de inclusão para poder participar da pesquisa era que os moradores, de 

ambos os sexos, tivessem idade superior a 18 anos.  

O teste do micronúcleo foi realizado nos moradores que trabalhavam 

diretamente na aplicação de agrotóxicos entre o período de 7 a 21 dias anterior ao 

dia da coleta, totalizando 47 dos 95 moradores que participaram do estudo. Esse 

período foi estabelecido porque é o tempo de renovação da camada basal do 

epitélio bucal e a presença de micronúcleo nessas células esfoliadas reflete os 

eventos genotóxicos ocorridos no período de 1-3 semanas anteriores à coleta 

(STICH; ROSIN, 1983). 

Para servir como população de comparação para o teste de micronúcleo, foi 

realizado o mesmo teste em pessoas não expostas diretamente a agrotóxicos (grupo 

controle), na proporção de um caso para um controle. O grupo populacional de 

pessoas não expostas foi composto por 47 servidores públicos da UNIVASF, 

utilizando-se como critério de inclusão ser de ambos os sexos, maior de 18 anos e 

morador da zona urbana, nunca ter exercido nenhuma atividade agrícola durante a 

vida, não ter feito uso de nenhum tipo de veneno domiciliar ou repelente nos últimos 
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30 dias, além de não ter tido exposição à produtos químicos de laboratórios nesse 

mesmo período. 

O critério de exclusão para o teste de micronúcleo, em ambos os grupos, foi 

apresentar ulcerações ou lesões visíveis na mucosa oral. 

Acredita-se que o fato de não ter feito o pareamento por sexo e idade das 

populações do grupo exposto e grupo não exposto para o teste de micronúcleo, não 

interferiu nos resultados obtidos. A literatura aponta que, com relação ao fator idade, 

só existe uma alteração na frequência basal de micronúcleos entre crianças e 

recém-nascidos em comparação com adultos. Já no tocante ao sexo, não existe 

consenso sobre a sua influência na frequência de micronúcleo, sendo a idade um 

fator mais importante do que o gênero (DOS SANTOS NOVAIS, 2014). 

 

4.4 Coleta de Dados 

 A coleta de dados ocorreu por meio de uma entrevista estruturada com 

aplicação de um formulário criado para essa pesquisa, a partir dos questionários 

utilizados em estudos do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA/MS) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aplicados na área 

rural de Venda Nova e em trabalhadores rurais do município de Casimiro de Abreu, 

Rio de Janeiro e o de Bedor (2008) (APÊNDICE A).  

Além da aplicação do formulário, foi realizada a coleta da amostra da mucosa 

bucal dos participantes incluídos no estudo para avaliação de genotoxicidade.  

As coletas foram realizadas por meio de uma busca ativa aos participantes 

em um período de 6 meses, outubro de 2016 a março de 2017, dividido em dois 

momentos; primeiramente, com os 95 moradores do Projeto Mandacaru II em suas 

casas ou nas lavouras; e no segundo momento, na UNIVASF, com os servidores 

públicos do Campus Centro de Petrolina, mais especificamente nos prédios da 

Biblioteca, Serviços de Informação ao Cidadão (SIC), Colegiados e Reitoria, em 

horário de expediente.  

A escolha dos servidores do Campus de Petrolina para compor a amostra se 

deu pelo fato deste Campus ser a sede da Universidade e como tal apresentar mais 

setores administrativos e uma maior quantidade de servidores públicos. Essa 

escolha não configurou um problema porque o Polo Petrolina-PE e Juazeiro-BA é 

considerado uma mesma região por causa da proximidade geográfica, relações de 

moradia, lazer e trabalho. 
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Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o 

qual se encontra no APÊNDICE B, o tempo médio de aplicação do formulário e, 

quando necessário, a coleta das amostras das células bucais foi de 30 minutos por 

participante. 

 

4.4.1 Aplicação do Formulário 

O formulário utilizado na coleta de dados apresentava perguntas que 

permitiram obter informações sobre: as características sociodemográficas dos 

participantes da pesquisa; o histórico social e patológico relativo ao hábito tabagista 

e ingestão de bebidas alcoólicas; a realização de exames e procura de assistência 

médica, o adoecimento e sua influência no trabalho, bem como a auto avaliação 

sobre a situação de saúde, além de perguntas de aspectos pessoais relacionados a 

sua saúde física e mental.  

Para a coleta de dados a respeito do uso dos agrotóxicos e os impactos do 

modelo do agronegócio, questões relacionadas com o manejo dos agrotóxicos tais 

como: tempo de exposição, tipo de contato com os produtos, leitura dos rótulos e 

uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI), descarte das embalagens vazias, 

local de armazenamento dos agrotóxicos foram abordadas. Além disso, foi 

questionado sobre possíveis intoxicações ocorridas durante a atividade laboral, bem 

como a percepção de risco dos agrotóxicos por parte desses trabalhadores. 

O formulário também continha perguntas sobre a situação de segurança 

alimentar desses moradores, bem como o conhecimento da agroecologia ou 

produção orgânica por parte da população. 

Para a obtenção dos dados acerca da segurança alimentar dos moradores do 

perímetro foi utilizada a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), que é um 

instrumento que serve para mensurar a percepção das famílias em relação ao 

acesso aos alimentos e a realização de refeições, frente à sua disponibilidade 

financeira. 

O desenvolvimento da EBIA é resultado da adaptação e validação da escala 

do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, validado pela Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) e outras instituições em 2003 (SEGALL-

CORRÊA; MARIN-LEON, 2009) e adaptado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística em 2010 (BRASIL, 2014). Dos 14 itens da escala, oito são relativos aos 
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adultos moradores no domicílio e seis às crianças. A cada pergunta da escala são 

dadas as alternativas de respostas "Sim" e "Não" (HOFFMANN, 2014). 

Para famílias somente com adultos, a escala classifica em Segurança 

Alimentar (S.A.), quando todas as respostas são respondidas negativamente; em 

Insegurança Alimentar Leve (I.A.L), de 1 a 3 respostas positivas; Insegurança 

Alimentar Moderada (I.A.M), de 4 a 5 respostas positivas; e Insegurança Alimentar 

Grave (I.A.G), de 6 a 8 respostas positivas (HOFFMANN, 2014). 

No tocante aos possíveis Transtornos Mentais Comuns (TMC), foi aplicado o 

questionário Self Reporting Questionnaire (SQR-20), criado por um estudo 

colaborativo coordenado pela Organização Mundial de Saúde - OMS (WHO, 1994), 

validado no Brasil por Mari e Williams (1986), que avalia o sofrimento mental, com 

20 questões relativas a mal-estares psíquicos, abordando itens relativos a ansiedade 

e depressão, sintomas somáticos, humor e pensamentos depressivos (JANSEN et 

al, 2011).  

Este questionário é um teste que identifica a suspeição (presença / ausência) 

de casos de TMC levando em consideração os últimos três meses anteriores à 

realização da entrevista, mas não realiza diagnóstico médico. O ponto de corte para 

suspeição de TMC utilizado nesse estudo foi o mesmo utilizados por Gonçalves e 

colaboradores (2008) e Santos e colaboradores (2010), sete respostas positivas 

tanto para homens como para mulheres.  

 

4.4.2 Teste de Micronúcleo 

O estudo de efeitos genotóxicos, tanto na população de trabalhadores rurais 

diretamente expostos aos agrotóxicos (grupo caso) quanto na população de 

servidores públicos não diretamente exposta a essas substâncias (grupo controle), 

foi realizado por meio do teste de micronúcleo em células epiteliais da mucosa oral, 

a partir do qual foi possível encontrar e comparar a frequência de micronúcleos nas 

duas populações. 

As amostras para o teste foram coletadas por meio de uma suave raspagem 

da mucosa oral, após enxague bucal com água, com auxílio de escovas citológicas 

descartáveis tipo cytobrush, também conhecidas como endocervicais. Em seguida, 

foram preparadas as lâminas com as amostras recém coletadas, fixadas com um 

spray fixador citológico (ADLIN DIAGNÓSTICO), condicionadas em caixas do tipo 

porta lâminas as quais ao final do período de coleta daquele dia eram encaminhadas 
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para o laboratório de Genética da UNIVASF (Campus Centro). Essas amostras, 

posteriormente, foram coradas pelo método de Feulgen-Fast Green, conforme 

descrito em Hoshi (2009) e Frison, Macedo e Boeira (2005).  

O processo de coloração das lâminas compreendia quatro etapas: 

1) Preparo e fixação das lâminas. Com o intuito de remover o excesso do 

spray fixador citológico utilizado no local da coleta para fixar o material nas 

lâminas, essas eram imergidas em álcool 95 ºGL durante 10 minutos. 

2) Hidrólise ácida de DNA. A etapa seguinte consistia em imergir as lâminas 

em uma solução de ácido clorídrico (HCl 5N) durante 45 minutos para 

realizar a hidrólise. Depois, as lâminas eram lavadas com água destilada 

por meio de três mergulhos rápidos com o intuito de tirar o excesso do 

ácido e finalizar a hidrólise. 

3) Coloração com Schiff. As lâminas eram coradas com o corante Schiff 

(fotossensível) durante 90 minutos e, em seguida, foram lavadas três 

vezes com água destilada com mergulhos rápidos. 

4) Contra coloração com Fast Green. A contra coloração das lâminas era 

realizada em uma solução alcoólica de Fast Green a 1% (DINÂMICA®) 

durante um mergulho rápido e em seguida eram lavadas três vezes com 

álcool 95 ºGL por meio de mergulhos nessa solução. Em seguida, elas 

eram postas para secar e acomodadas em porta-lâminas para a posterior 

contagem de células. 

O corante Schiff utilizado nesse estudo foi preparado anteriormente as 

colorações. A preparação se dava a partir da diluição de 2,0 g de fucsina básica 

(DINÂMICA®) em água aquecida à 50 ºC durante 90 minutos. Em seguida 

adicionava-se a solução simultaneamente 60 ml de ácido clorídrico (HCL 1N), 

preparado na hora, e 6,0 g de metabissulfito de sódio (QEEL- Química Especializada 

Erich Ltda) e após homogeneização de aproximadamente em 30 minutos a solução 

passava da coloração vinho para incolor. Após repouso da solução, coberta por 

papel alumínio, durante 48 horas era adicionado carvão ativado (DINÂMICA®). E 

após 10 minutos de agitação mecânica a solução era filtrada, apresentando-se 

incolor e límpida, e armazenada para uso.  

As lâminas foram analisadas em duplicatas, sendo contabilizadas 2000 

células por indivíduo, ou seja, 1000 células em cada lâmina, com auxílio do 

microscópio óptico utilizando a objetiva no aumento de 40X. 
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A avaliação das células e dos micronúcleos ocorreu de acordo com os 

critérios sugeridos por Holland e colaboradores (2008):  

(a) perímetro redondo que sugere uma membrana;  

(b) ter menos que um terço do diâmetro do núcleo principal, mas grande o 

suficiente para discernir a forma e a cor;  

(c) Feulgen positivo, coloração rosa em um campo iluminado;  

(d) intensidade de coloração similar ao do núcleo;  

(e) textura similar ao do núcleo;  

(f) mesmo plano focal que o núcleo;  

(g) ausência de sobreposição, ou ligação com o núcleo. 

 

A figura 4 apresenta células da mucosa oral com a presença do micronúcleo. 

 

Figura 4 – Células da mucosa oral com presença de Micronúcleo 

 

Legenda: A) presença de Micronúcleo (100x). 

Fonte: SOUTO et al, 2010 (adaptada). 

 

4.6 Análise dos Dados 

 Os dados dos formulários foram inseridos e tabulados no programa Microsoft 

Office Excel 2013. Foram calculadas as frequências relativas, média e o desvio 

padrão das principais características sociodemográficas, condições de saúde e 

trabalho e segurança alimentar dos 95 moradores do Projeto Mandacaru II. Também 

foram analisadas as condições de manejo dos agrotóxicos dos moradores que 

tinham algum tipo de contato com essas substâncias, bem como a percepção de 

risco acerca dos produtos químicos utilizados.  
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 Com relação aos dados sobre os transtornos mentais comuns, foi utilizado o 

teste qui-quadrado para comparação entre os moradores do perímetro que tinham 

algum tipo de contato (aplicação, preparo da calda ou limpeza dos equipamentos) 

com os agrotóxicos com os que não tinham, adotando um nível de confiança de 95% 

e nível de significância de 5% (p<0,05) (SENA; VARGAS; OLIVEIRA, 2013). 

 Já para analisar possíveis correlações com os transtornos mentais comuns e 

as variáveis sexo, idade, condição de moradia, nível de escolaridade, renda mensal 

e dívidas financeiras, além dos dados relacionados ao tempo de exposição aos 

agrotóxicos (em anos, dias por semana) e a realização da aplicação dessas 

substâncias, foi utilizado a regressão logística múltipla (DA SILVA et al, 2016). Para 

a correlação dos TMC com a ocorrência de intoxicação foi aplicado o teste exato de 

Fisher, com nível de confiança de 95% e nível de significância de 5% (p<0,05) 

(MIASSO et al, 2017). 

Nesse estudo a frequência espontânea considerada normal em indivíduos 

não expostos a agentes genotóxicos, foi de 1-3 micronúcleos por 1000 células 

nucleadas (frequência de 0,3%), descrita por Belien e colaboradores (1995). Como 

foram contabilizadas 2000 células por pessoa, a frequência normal foi de até 6 

micronúcleos por indivíduo.  

Foram calculados as médias e o desvio padrão da frequência de micronúcleo 

encontrada no grupo exposto e no grupo controle com auxílio do programa BioEstat 

5.0. Além disso, foi aplicado o teste não paramétrico Mann-Whitney para a análise 

estatística do teste de micronúcleo e comparação desses dois grupos, considerando 

um nível de confiança de 95% e nível de significância de 5% (p<0,05) (HOSHI, 

2009).  

 Para avaliar se a frequência de micronúcleo sofria interferência de alguns 

fatores dentro do grupo exposto, foram analisadas as variáveis sexo, idade, hábito 

tabagista, consumo de bebidas alcoólicas, uso de medicamentos, tempo de 

exposição aos agrotóxicos (em anos, dias por semana e última exposição) e 

ocorrência de intoxicação por meio do teste de regressão logística múltipla. Esse 

teste permite aferir a probabilidade de ocorrência de um evento em funções 

variáveis explicativas, métricas e não métricas e uma variável dependente 

categórica binária, nesse caso, o aumento do micronúcleo (FÁVERO et al, 2009). 

Foi considerado um nível de confiança de 95% e nível de significância de 5% 

(p<0,05) (SOUZA et al, 2011). 
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4.7 Aspectos Éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(CAAE:55309516.4.0000.5196 - ANEXO A). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Características sociodemográficas e de hábitos de vida  

Dos 95 moradores do Projeto Mandacaru II que participaram desse estudo a 

maioria era do sexo masculino (n= 65, 68,4%) com idades entre 20 e 68 anos, 

totalizando uma média de 34,6 anos (± 11,8). A maior prevalência de idade está na 

faixa etária de 21 e 30 anos, seguida pela faixa etária entre 31 e 40 anos, que 

quando somadas correspondem a um total de 64,2% (n= 61) de adultos jovens entre 

21 e 40 anos. Os dados da distribuição das idades dos moradores por faixa etária 

podem ser visualizados no gráfico 1. 

  

Gráfico 1 – Distribuição por faixa etária dos moradores do Projeto Mandacaru II, 

Juazeiro-BA. 2017 

 

Fonte: dados da autora. 

 
 A maior quantidade de moradores pertencentes ao sexo masculino pode ser 

explicada pelo fato de pelo menos a metade da amostra coletada ser composta por 

trabalhadores rurais (n=47) que trabalhavam diretamente com agrotóxicos, mais 

especificamente aplicando essas substâncias. Como este trabalho é mais 

desempenhado por homens nesse perímetro, acabou por influenciar a porcentagem 

do sexo verificada nesse estudo, o que corrobora os dados obtidos por Bedor et al 

(2009) e Corcino (2016) na região do Submédio do Vale do São Francisco, onde a 

maioria dos trabalhadores rurais são do sexo masculino.  
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A maior parte dos entrevistados eram trabalhadores rurais 77,9% (n=74), 

sendo desses 36,8% (n=35) temporários, 17,9% (n=17) arrendatários, 13,7% (n=13) 

proprietários, e 9,5% (n=9) meeiros. Naturais de cidades dos estados de 

Pernambuco (61,1%, n=58), Bahia (17,9%, n=17), Ceará (8,4%, n=8), Rio Grande do 

Norte (4,2%, n=4), Paraíba (3,2%, n=3), Minas Gerais, Piauí e São Paulo (1,1%, 

n=1, cada), e dois moradores (2,1%) não responderam a essa pergunta. Os 

entrevistados apresentavam um tempo médio de moradia no projeto de 14,2 anos (± 

9,8). Desses, 48,4% (n=46) residia em propriedades cedidas pelo patrão, nos 

chamados lotes, 44,2% (n=42) possuíam casa própria localizadas principalmente 

nas vilas do perímetro, 5,3% (n=5) moravam de aluguel e dois entrevistados (2,1%) 

não responderam a essa pergunta. A média de pessoas que moravam em uma 

mesma casa foi de 3,7 pessoas (± 1,5). 

 Com relação ao estado civil, a maioria (38,9%, n=37) dos entrevistados eram 

pessoas casadas. Quando somadas a porcentagem de pessoas casadas e em união 

estável, foi encontrado um percentual de 65,2% (n=62) de pessoas com um cônjuge. 

A maioria, cerca de 69,5% (n=66) possuíam filhos. Dentre os moradores que tinham 

filhos, foi encontrada uma média de 2,4 filhos por pessoa (± 1,7), estando essa 

acima da média nacional. Conforme os dados do IBGE, o número de filhos por 

mulher caiu 17,7% nos últimos 10 anos no Brasil, passando de 2,09 filhos para 1,72, 

por mulher em 2015 (IBGE, 2016). 

 No tocante ao nível de escolaridade, descrito no gráfico 2, a maioria (63,2%, 

n=60) dos moradores possuíam apenas o ensino fundamental incompleto, seguida 

por uma parcela que havia concluído o ensino médio, tendo ainda 8 pessoas (8,4%) 

que relataram ser analfabetas.  
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Gráfico 2 – Nível de escolaridade dos moradores do Projeto Mandacaru II, Juazeiro-

BA. 2017

 

Fonte: dados da autora. 
 

Esses dados refletem um baixo nível de escolaridade dos moradores desse 

perímetro irrigado, sendo algo já relatado em outros estudos em regiões agrícolas 

como algo preocupante principalmente na classe dos trabalhadores rurais, uma vez 

que o mesmo representa um fator de risco quanto à dificuldade da compreensão da 

rotulagem dos agrotóxicos e o uso incompleto ou o não uso de EPI’s, o que aumenta 

a probabilidade da ocorrência de intoxicações (OLIVEIRA-SILVA et al, 2001; 

BEDOR et al, 2009; CORCINO, 2016).  

A agricultura é o setor do meio rural brasileiro que apresenta as menores 

escolaridades médias, bem como o maior número de empregados sem carteira 

assinada e as menores rendas médias, sendo observado na região Nordeste as 

piores condições de emprego e os menores níveis de escolaridade dos 

trabalhadores (DE SOUZA et al, 2015). 

Além disso, Cruz et al (2013) constataram altos índices de vulnerabilidades 

social e econômica em comunidades rurais, principalmente associado ao baixo nível 

de escolaridade e a falta de políticas públicas voltadas para atender as 

necessidades básicas das populações moradoras na zona rural, destacando que o 

baixo nível de instrução pode ser uma condição que contribui na limitação da 

ascensão social e econômica dessas pessoas. 
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Com relação à renda mensal dos moradores do projeto, observou-se que a 

maioria tinha uma renda média de até dois salários mínimos, 91,6% (n=87). Vale 

ressaltar que o salário mínimo considerado nesta pesquisa foi o do ano de 2017, 

equivalente a R$ 937,00. As informações acerca da renda mensal encontram-se na 

tabela 1. 

 
Tabela 1 – Renda mensal dos moradores do Projeto Mandacaru II (Juazeiro-BA), 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da autora. 
 

A baixa renda mensal reflete diretamente nas condições de vida dos 

moradores da zona rural, tais como, condições de moradia, alimentação e no próprio 

nível de escolaridade (BEDOR et al, 2009). 

Apesar do modelo da região ser um importante polo de fruticultura irrigada, 

responsável por grande impacto nas exportações de frutas do Brasil, a realidade do 

perímetro estudado indica que o modelo do agronegócio no Submédio do São 

Francisco, não está proporcionando crescimento econômico para toda a sua 

população, principalmente para aquela mais vulnerável, a dos trabalhadores rurais 

que consistem na sua principal mão de obra. 

Dos entrevistados, somente 26,3% (n=25) afirmaram receber algum tipo de 

benefício disponibilizados pelo governo, sendo citado em primeiro lugar o bolsa 

família (n=18) seguidos por pensão viuvez (n=5), pensão (n=3) e auxílio safra (n =1). 

Por sua vez, 70,5% (n=67) disseram não receber nenhum tipo de benefício, sendo 

que 3 pessoas não souberam responder essa pergunta. Como a maioria dos 

entrevistados eram homens, em alguns casos eles não sabiam informar se suas 

companheiras recebiam ou não benefícios, o que pode explicar o baixo número de 

beneficiários. Além disso, 13,7% (n=13) dos moradores relataram ter algum tipo de 

Renda mensal (n=95) N % 

Até 1 salário mínimo 44 46,3 

Até 2 salários mínimos 43 45,3 

Até 3 salários mínimos 5 5,3 

Mais que 3 salários mínimos 2 2,1 

Não soube informar 1 1,0 
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dívida financeira atual. Foi considerada como dívida, parcelas de compromissos 

financeiros atrasadas.  

Já com relação aos hábitos de vida, fatores como tabagismo e consumo de 

álcool também foram analisados no presente estudo e os resultados podem ser 

visualizados na tabela 2. A maioria dos moradores afirmou não fumar e fazer o 

consumo de bebida alcoólica, sendo que dentre os moradores que bebiam, a 

maioria 38,0% (n=19) afirmou realizar a ingestão de álcool pelo menos uma vez por 

semana. Destaca-se o percentual de 17% (n=16) dos entrevistados que afirmaram 

ter se ausentado no trabalho pelos menos 1 dia por mês, por causa de ingestão 

excessiva de álcool. 

 
Tabela 2 – Hábitos de vida dos moradores do Projeto Mandacaru II, Juazeiro-BA. 

2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da autora. 

 

Durante a realização da pesquisa, pôde-se observar essa ingestão corriqueira 

do álcool por parte dos trabalhadores rurais, visto que durante os dias das 

entrevistas, alguns deles não puderam realizá-la porque estavam sob efeito de 

bebida alcoólica ainda nas primeiras horas da manhã.  

Beck Filho, Amorim e Fraga-Maia (2016) destacam a prevalência elevada de 

consumo abusivo de álcool entre trabalhadores rurais do corte da cana-de-açúcar, 

tendo como principais fatores associados a esse consumo a insatisfação com o 

trabalho, o sentimento de tristeza ao final da jornada de trabalho e a baixa qualidade 

de vida dessa população. 

Essa realidade de uso e abuso de álcool por parte de trabalhadores rurais foi 

observada por Santos e Menta (2016) em um estudo de outra região agrícola, sendo 

que as autoras discutem a relação do uso do álcool, que pode se tornar abusivo e 

muitas vezes é feito no ambiente do trabalho, como forma de aliviar tensões, se 

Hábitos de Vida (n=95) N % 

Tabagismo   

Sim 10 10,5 

Não 85 89,5 

Consumo de álcool   

Sim 50 52,6 

Não 45 47,4 
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defender contra perigos enfrentados e tudo que provoca sofrimento. Aliado a isso, é 

visto como uma forma de inserção em ambiente social, visto que o consumo de 

álcool é algo comum em trabalhadores da mesma categoria profissional (SANTOS; 

MENTA, 2016). 

Outros aspectos relacionados são as situações vivenciadas pelas pessoas, 

produtoras de sofrimento tais como relações interpessoais conflituosas e 

dificuldades financeiras; a sensação de liberdade e bem-estar que ele proporciona; e 

o alívio do desgaste emocional do próprio cotidiano, sendo todos esses aspectos 

relatados por moradores de regiões rurais (ALCHIERI et al, 2013). 

 

5.2 Exposição aos Agrotóxicos 

A atividade agrícola é a principal fonte de renda do Projeto Mandacaru II. No 

perímetro, foram citados 16 tipos de culturas que estão descritas no gráfico 3, sendo 

as mais relatadas foram o maracujá, a cebola, o feijão e a manga. 

 

Gráfico 3- Tipos de culturas citadas pelos moradores do Projeto Mandacaru II 

(Juazeiro-BA), 2017 

 

Fonte: dados da autora. 
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O modelo empregado nesse perímetro é o modelo químico depende, apenas 

11,6% (n=11) dos entrevistados faz uso da agricultura familiar, modelo esse que 

segue a tendência da região do Submédio do Vale do São Francisco, onde há uma 

extensa e indiscriminada utilização de agrotóxicos, como já descrito por Bedor e 

colaboradores (2009).  

Na população estudada, 60,0% (n=57) eram trabalhadores rurais que 

afirmaram ter algum tipo de contato direto ou indireto com agrotóxicos. Apesar do 

viés da memória dos entrevistados e por conta da grande quantidade de produtos 

utilizados, foram citados de 54 tipos diferentes por esses trabalhadores, dos quais 

10 não foi possível identificar.  

O quadro 3 apresenta o nome comercial e o ingrediente ativo dos agrotóxicos 

identificados, bem como a sua classificação toxicológica para humanos, 

periculosidade ambiental e o número de vezes em que foram citados por cada 

entrevistado. Os agrotóxicos mais utilizados são Cipermetrina (Cyptrin), Zeta-

Cipermetrina (Mustang) e Dimetoato (Agritoato), pertencentes às classes químicas 

dos piretróides e organofosforados, cuja classificação toxicológica pode ser 

observada no quadro 3.  
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Quadro 3 - Agrotóxicos utilizados pelos trabalhadores rurais no Projeto Mandacaru II, Juazeiro-BA. 2017 

Produto Ingrediente ativo Classe química Classe toxicológica 
(homem) 

Periculosidade 
ambiental 

Vezes 
citadas 

Cyptrin Cipermetrina Piretróide I - Extremamente tóxico I – Altamente perigoso  30 

Mustang Zeta-Cipermetrina Piretróide II - Altamente tóxico I – Altamente perigoso  25 

Agritoato Dimetoato Organofosforado I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  21 

Fastac Afla-Cipermetrina Piretróide II - Altamente tóxico II - Muito perigoso  16 

Kraft Abamectina Avermectina I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  16 

Lannate Metomil Metilcarbamato de oxima I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  12 

Connect Imidacloprido e Beta-
Ciflutrina 

Neonicotinóide (Imidacloprido) e 
Piretróide (Beta-ciflutrina) 

II - Altamente tóxico II - Muito perigoso  12 

Orthene Acefato Organofosforado III - Mediamente tóxico II - Muito perigoso 9 

Cefanol Acefato Organofosforado III - Mediamente tóxico III- Perigoso  9 

Brilhante Metomil Metilcarbamato de Oxima I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  8 

Marshal Carbosulfano Metilcarbamato de benzofuranila II - Altamente tóxico II - Muito perigoso  7 

Curyom Profenofós Organofosforado e Benzoiluréia I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  5 

Glifosato Glifosato Glicina substituída II - Altamente tóxico III- Perigoso  5 

Actara Tiametoxam Neonicotinóide III - Mediamente tóxico III- Perigoso  4 

Gramoxone Paraquat Bipiridilio I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  4 

Premio Clorantraniliprole Antranilamida ou Diamida 
Antranílica 

III - Mediamente tóxico II - Muito perigoso  3 

Klorpan Clorpirifós Organofosforado I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  3 

Roundup Glifosato Glicina substituída III - Mediamente tóxico III- Perigoso  3 

Smite Etoxazole Difenil oxazolina II - Altamente tóxico III- Perigoso  3 

Sumirody Fenpropatrina Piretróide I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  2 

Kumulus Enxofre Químico inorgânico III - Mediamente tóxico IV- Pouco perigoso  2 

Acarit Propargite Sulfito de áquila I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  2 

Curzate Cimoxani / 
Mancozebe 

Acetamida e 
Alquilenobis/Dimetilditiocarbamato 

III - Mediamente tóxico III- Perigoso  1 

Warrant Imidacloprido Neonicotinóide III - Mediamente tóxico III- Perigoso  1 

Karate Lambda Cialotrina Piretróide II - Altamente tóxico I – Altamente perigoso 1 

Fonte: dados da autora. 
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Quadro 3 - Agrotóxicos utilizados pelos trabalhadores rurais no Projeto Mandacaru II, Juazeiro-BA. 2017 (Continuação) 

Produto Ingrediente ativo Classe química Classe toxicológica 
(homem) 

Periculosidade 
ambiental 

Vezes 
citadas 

Tocha Dicloreto de 
Paraquat 

Bipiridílio I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Herbadox Pendimetalina Dinitroanilina III - Mediamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Folisuper Parationa Metílica Organofosforado I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Vertimec Abamectina Avermectina III - Mediamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Tamaron Metamidofós Organofosforado I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Benevia Cyantraniliprole Antranilamida ou Diamida 
Antranílica 

IV- Pouco tóxico III- Perigoso  1 

Gramocil Paraquat e Diuron Bipiridilio II - Altamente tóxico II - Muito perigoso  1 

U46 2,4-
diclorofenoxiacético 

Ácido Ariloxialcanóico I - Extremamente tóxico III- Perigoso  1 

Adesil Nonifenol etoxilado Alquifenol etoxilado I - Extremamente tóxico IV- Pouco perigoso  1 

Dicarzol Cloridrato de 
Formetanato 

Metilcarbamato de fenila II - Altamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Ridomil Metalaxil-M e 
Clorotalonil 

Acilalaninato e Isoftalonitrila I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Kasumin Casugamicina Fungicida/Bactericida III - Mediamente tóxico III- Perigoso  1 

Tracer 10 Espinosade Espinosina III - Mediamente tóxico III- Perigoso  1 

Bendazol Carbendazim Benzimidazol III - Mediamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Targa Quizalofope-P-Etílico Ácido ariloxifenoxipropiônico III - Mediamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Mospilan Acetamiprido Neonicotinoide III - Mediamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Kyron Nicossulfurom Sulfoniluréia III - Mediamente tóxico III- Perigoso  1 

Malathion Malationa Organofosforado I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Keshet Deltametrina Piretróide I - Extremamente tóxico II - Muito perigoso  1 

Fonte: dados da autora. 
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Dentre os agrotóxicos citados, 18,2% (n=8) pertencem à classe química dos 

organofosforados, 15,9% (n=7) à classe dos piretróides, e 11,4% (n=5) à dos 

carbamatos, sendo os outros 54,5% (n=24) pertencentes às outras classes. As 

classes mais prevalentes por número de citação de cada produto foram os 

piretróides (39,0%, n=87), os organofosforados (22,4%, n=50) e carbamatos (13,0%, 

n=29). Apesar dos piretróides serem rapidamente degradados pelo calor e luz solar, 

eles ainda são amplamente utilizados para controle de várias pragas na agricultura. 

O envenenamento grave com os inseticidas a base de piretróides é raro, entretanto 

a injeção ou inalação de grande quantidade deste produto podem causar náusea, 

vômitos, diarreia, cefaleia, vertigem, hiperexcitabilidade do SNC, tremores, 

incoordenação motora, parestesia, fraqueza e paralisia muscular, e falência 

respiratória levando ao óbito (CALDAS, 2000). 

Por sua vez, a intoxicação exógena aguda por inseticidas carbamatos e 

organofosforados tem sido um problema frequente nos serviços de emergência dos 

grandes hospitais, seja por ingestão acidental em crianças ou por tentativa de 

suicídio. No caso de carbamatos, a exposição dérmica torna-se crítica quando o 

organismo se encontra em temperatura ambiente elevada. Ambas classes são 

absorvidas pelo organismo, pelas vias oral, respiratória e cutânea. A absorção por 

via oral ocorre nas intoxicações agudas acidentais e nas tentativas de suicídio, 

enquanto que a via dérmica é mais comum em intoxicações ocupacionais, seguida 

da via respiratória (CALDAS, 2000). 

Destaca-se a presença de dois agrotóxicos entre os citados, o Metamidofós 

(Tamaron) e Parationa Metílica (Folisuper), os quais já estão banidos no Brasil, ou 

seja, tem a sua venda proibida desde 2012 e 2016, respectivamente. O Metamidofós 

apresenta características neurotóxicas, imunotóxicas e causa toxicidade sobre os 

sistemas endócrino e reprodutor, além de ser responsável por prejuízos ao 

desenvolvimento embriofetal (ANVISA, 2011).  

No caso da Parationa Metílica, tanto a Fiocruz quanto a Anvisa classificam o 

ingrediente ativo como mutagênico, tóxico para o sistema reprodutor suspeito de 

desregulação endócrina e concluem que, por apresentar elevada neurotoxicidade, 

caracteriza-se como mais perigosa para o homem do que os resultados dos testes 

de laboratório com animais tenham demonstrado (ANVISA, 2016). 
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1 Cálculo realizado a partir do número de citação de cada agrotóxico, como descrito na 

tabela 3. 

No tocante à periculosidade para o meio ambiente e toxicidade para humanos 

dos agrotóxicos citados como mais utilizados no Mandacaru II, a maioria dos 

produtos pertencem à classe II, ou seja, muito perigosos para o meio ambiente 

(61,4%, n=27) e à classe I, extremamente tóxicos para humanos (40,9%, n=18). Os 

agrotóxicos mais prevalentes (de acordo com o número de citação) pertencem à 

classe II, ou seja, muito perigosos para o meio ambiente (n=133, 59,7%) e à classe I, 

extremamente tóxicos para humanos (n=111, 49,8%). A classificação quanto a 

toxicidade para humanos pela quantidade de citação de cada agrotóxico utilizados 

no perímetro pode ser observada no gráfico 4. 

  

Gráfico 4 – Classificação quanto a toxicidade dos agrotóxicos utilizados pelos 

trabalhadores do Projeto Mandacaru II, 2017 1 

 

 Fonte: dados da autora. 

 

Um estudo realizado por Yamashita e Santos (2009) revela que o uso de 

cores na classificação toxicológica é ineficaz para alertar os trabalhadores rurais, 

visto que certas classes de agrotóxicos são corriqueiramente confundidas entre si. 

Além disso, há fatores como a minimização dos riscos inerentes ao manuseio de 

agrotóxicos e o desconhecimento de informações importantes, como a classificação 

toxicológica dos produtos, por parte do agricultor, o que o torna vulnerável e 

propenso a danos à sua saúde e ao meio ambiente. 

 

n=111, 49.8%

n= 71, 31.8%

n= 40, 17.9%

n=1, 0,5%

I - Extremamente tóxico

II - Altamente tóxico

III - Mediamente tóxico

IV - Pouco tóxico
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Os tipos de contato com esses agrotóxicos incluíam a aplicação desses 

produtos químicos (91,2%, n= 52), preparo da calda (75,4%, n= 43) e limpeza dos 

equipamentos utilizados (73,7%, n= 42). Destaca-se que muitas vezes o trabalhador 

era responsável por realizar mais de uma dessas atividades laborais, enquanto 

cerca de 56,1% (n=32) realizava essas três atividades.  

O tipo de aplicação mais citado foi o costal (84,2%, n=48), com uso da bomba 

manual ou com motor, sendo também mencionada a aplicação com auxílio do trator 

e o tipo mangueira e bomba, sendo este último visualizado na figura 5.  

 

Figura 5 – Tipos de aplicação de agrotóxicos no Projeto Mandacaru II, Juazeiro-BA. 

2017 

 

Legenda: A) Aplicação com mangueira e bomba. B) Aplicação costal com motor. 

Fonte: DA SILVA, A. M., 2017. Autorizado pela autora. 

 

A aplicação de agrotóxicos com pulverizador costal é relatada como a forma 

que mais expõe o trabalhador a riscos de intoxicação (LONDRES, 2011). Outro fator 

que pode contribuir para o incremento dessa exposição está relacionado ao respeito 

ao intervalo de reentrada na lavoura após a aplicação do veneno. 

Aspectos que devem ser observados na bula de cada agrotóxico são os 

Intervalo de segurança e o Intervalo de reentrada de pessoas nas culturas e áreas 

pulverizadas. O primeiro corresponde ao tempo que deve transcorrer entre a 

aplicação do agrotóxico e a colheita até o uso ou consumo do produto agrícola. Já o 

segundo intervalo, é o período durante o qual não se deve entrar na área onde foi o 

A B 
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aplicado o veneno, sendo que em caso de necessidade de reentrada, devem ser 

usados EPIs (LONDRES, 2011). 

Quando questionados se esses trabalhadores respeitavam esse intervalo de 

reentrada na lavoura, foi observado uma confusão por eles com o intervalo de 

segurança. Dos entrevistados, 63,2% (n=36) não respeitam o intervalo de reentrada, 

e dos que afirmaram aguardar, quando questionados sobre o tempo que esperavam 

para entrar novamente nas lavouras, muitas vezes eles admitiam entrar pouco 

tempo (minutos ou horas) depois. Esses dados corroboram os resultados de 

Barbosa de Abreu e Aguilar Alonzo (2016), cuja maioria dos trabalhadores 

desconheciam informações sobre o período de reentrada nas lavouras. 

Outro fator que também interfere no não atendimento do tempo de reentrada 

na lavoura, preconizado para cada agrotóxico, é o fato dos salários desses 

trabalhadores temporários serem proporcionais às suas produções, fazendo com 

que eles abram mão da sua própria segurança para conseguir aumentar os seus 

ganhos, visto que como anteriormente relatado, a maioria dessa população 

apresenta uma baixa renda mensal. 

Os diferentes tipos de contato com os agrotóxicos refletem uma realidade de 

exposição laboral a essas substâncias, evidenciando uma possível contaminação 

dos trabalhadores rurais pela via ocupacional. Essa contaminação ocorre no 

desempenho de atividades como a mistura e/ou diluição dos agrotóxicos para uso, a 

pulverização, o descarte de resíduos e embalagens contaminadas e na colheita, na 

qual os trabalhadores manipulam e/ou entram em contato com o produto 

contaminado (MOREIRA et al, 2002).  

O armazenamento dos produtos agrícolas no perímetro estudado era feito nos 

chamados galpões, que na maioria das vezes, correspondia a um quarto anexo das 

casas localizadas no lote nas quais os trabalhadores rurais residiam. Como pode ser 

visualizado na figura 6, só o que separa um cômodo do outro é a parede, sendo uma 

reclamação comum o forte cheiro dos agrotóxicos, que muitas vezes causava dores 

de cabeça nesses moradores. 
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 Figura 6 – Local de armazenamento dos produtos de uso agrícola em um lote 

no Projeto Mandacaru II (Juazeiro-BA), 2017  

   

Legenda: A) Porta do galpão onde os agrotóxicos são armazenados. B) Cômodo onde os 
moradores vivem.  
Fonte: própria autora. 
 

Segundo a legislação o armazenamento dos agrotóxicos deve ser feito em um 

depósito separado de outras construções, à uma distância mínima de trinta metros 

de fontes de água, residências e instalações para animais. A construção deve ser de 

alvenaria, com piso cimentado e telhado resistente, sem goteiras, além de ter boa 

ventilação e iluminação natural. As embalagens vazias devem ser colocadas em 

prateleiras de metal ou sobre estados, sem contato com o piso, paredes e teto (DE 

ABREU; ALONZO, 2014).  

Tantos requisitos exigidos pela legislação para uma população que não tem 

sequer condições mínimas de moradia, quiçá de atender às exigências para o 

armazenamento desses produtos, só transferem a responsabilidade da indústria 

acerca dos perigos e acidentes envolvidos na manipulação dos agrotóxicos para os 

trabalhadores rurais. Estes são acusados de fazer o chamado “uso incorreto” dessas 

substâncias, sendo que é impossível existir um uso seguro mesmo que essas 

exigências fossem possíveis de serem alcançadas (DE ABREU; ALONZO, 2014). 

Nesses galpões também eram armazenados, em alguns casos, as 

embalagens vazias dos agrotóxicos. Outros locais utilizados eram em sacos nas 

próprias roças, sendo que foi possível visualizar algumas embalagens jogadas no 

meio das lavouras. A Associação do Comércio Agropecuário do Vale do São 

Francisco (ACAVASF) é a empresa que faz o recolhimento dessas embalagens, 

uma vez por ano. A oferta de serviço continua semelhante ao descrito por Bedor 

A 

B 
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(2008), sendo que o acúmulo dessas embalagens pode proporcionar uma 

contaminação ambiental, mais especificamente do solo, que merece ser investigada. 

Com relação ao tempo de utilização dos agrotóxicos por parte desses 

trabalhadores rurais, foi encontrada uma média de 10,5 anos (± 6,8), considerando o 

tempo mínimo de exposição menor que 1 hora e o tempo máximo podendo chegar 

até 10 horas. Já a frequência média de uso de agrotóxicos foi de 8,3 dias por mês (± 

4,4), sendo que a maioria dos entrevistados 44,7% (n=21) tinha uma frequência de 

aplicação dessas substâncias maior ou igual a três vezes por semana, e 34,0% 

(n=16) aplicava duas vezes por semana. O tempo de exposição médio por aplicação 

dos agrotóxicos foi de 5,8 horas (± 2,4) por trabalhador. Dentre esses trabalhadores, 

45,6% (n=26) passavam um tempo maior ou igual a 8 horas diárias aplicando essas 

substâncias enquanto que 47,4% (n=27) aplicavam em um período menor ou igual a 

4 horas. 

Neste estudo, as intoxicações por agrotóxicos referidas pelos entrevistados, 

ou seja, aquela em que a própria pessoa relata ter sofrido, sem necessariamente ter 

sido diagnosticada, foi de 14,7% (n=14).   

Essa prevalência de intoxicação é ainda maior do que as intoxicações 

referidas de 7% por Bedor e colaboradores (2009) e 9% por Corcino (2016), em 

trabalhos realizados em perímetros irrigados de Petrolina-PE e Juazeiro-BA 

incluindo o projeto Mandacaru II. Isso indica que essa intoxicação na região vem 

aumentando ao longo dos anos, refletindo a perpetuação de agravos à saúde 

causados pelo modelo produtivo químico-dependente. 

Acredita-se que o número de intoxicações encontrado por este estudo pode 

ser ainda maior, visto que muitas vezes a população por vários motivos não procura 

os serviços de saúde e não tem um diagnóstico de confirmação. Essa realidade 

corrobora os casos de subnotificação já descritos pela literatura (BOCHNER, 2015), 

mesmo a intoxicação exógena por agrotóxico no Brasil sendo considerada um 

agravo à saúde de notificação compulsória (BRASIL, 2011). Segundo o próprio 

Ministério da Saúde, estima-se que, para cada evento de intoxicação por agrotóxico 

notificado, há outros 50 casos não notificados (BRASIL, 2015b; LONDRES, 2011). 

Outra problemática é a correlação do produto utilizado com a intoxicação, pois 

a maioria dos trabalhadores rurais apresentam uma exposição múltipla a vários 

agrotóxicos. No Mandacaru II, em uma mesma lavoura pode ser utilizado mais de 

um tipo de produto, sendo essa uma situação semelhante à observada por Pignati, 
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Pereira Oliveira e Cândido da Silva (2014). Os autores discutem ainda que essa 

exposição múltipla acomete tanto aos trabalhadores e a população do entorno, 

quanto a biota como um todo, podendo elevar os riscos de doenças humanas e 

ambientais relacionadas ao uso dessas substâncias 

A mistura desses produtos pode causar uma interação entre os compostos e 

gerar efeitos adversos diferentes e/ou até mais graves do que a sua utilização 

individual (LONDRES, 2011). Dos entrevistados que afirmaram ter sofrido 

intoxicação, apenas 28,6% (n=4) lembraram o nome do agrotóxico associado, sendo 

dois casos de intoxicações com o Carbofurano (Furadan, classe I – extremamente 

tóxico para humanos e banido no Brasil em 2017) e dois casos com o Zeta-

Cipermetrina (Mustang, classe II – altamente tóxico para humanos), sendo esses 

produtos não utilizados atualmente em seus trabalhos. 

Além disso, quando questionados se haviam sentido algum sintoma de 

intoxicação após a aplicação dos agrotóxicos, vários moradores que não 

trabalhavam diretamente aplicando essas substâncias, mas que participavam do 

processo de colheita ou até mesmo morava muito próximo às plantações, afirmaram 

ter sentido alguns dos sintomas descritos no gráfico 5. Os sintomas são compatíveis 

com diferentes quadros de intoxicação causados pelos organofosforados e 

piretróides, sendo essas as classes químicas mais utilizadas no perímetro. 
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Gráfico 5 – Sintomas referidos pelos moradores do projeto Mandacaru II 

(Juazeiro-BA) após a aplicação dos agrotóxicos, 2017

 

Fonte: dados da autora.  

 

Os sintomas mais relatados foram coceira, dor de cabeça, tosse e 

lacrimejamento (irritação) nos olhos. Outra queixa constante por parte dos 

entrevistados que não trabalhavam diretamente na lavoura, era o cheiro forte do 

“veneno”, reforçando a possível ocorrência de contaminação ambiental pelo ar 

naquele perímetro. Esses sintomas relatados coincidiram com os identificados em 

outro estudo na região, como dor de cabeça, lacrimejamento (irritação) nos olhos e 

coceira (CORCINO, 2016), além de muitos serem compatíveis com intoxicação por 

organofosforados como: náuseas, vômitos, perda de apetite, lacrimejamento, visão 

turva, fraqueza muscular, agitação, entre outros (ANVISA, 2009). 

 Adicionadas as vulnerabilidades já apontadas para exposição a agrotóxicos 

no Projeto Mandacaru II, está a falta de orientação quanto à manipulação desses 

produtos.  
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Com relação à compra dos agrotóxicos, a maioria dos trabalhadores 77,2% 

(n=44) afirmou que essa era realizada na loja das cidades Juazeiro-BA e Projeto 

Maniçoba-BA (Distrito de Juazeiro-BA), mas 54,4% (n=31) não sabia explicar se 

essa compra era feita com receituário agronômico, visto que o patrão (referido como 

dono do lote) já traziam os produtos para que eles pudessem utilizar. Além disso, 

28,1% (n=16) dos trabalhadores realizavam a compra desses produtos por conta 

própria, ou seja, sem receituário agronômico.  

Quando questionados se recebiam orientação quanto ao uso dos produtos, 

71,9% (n=41) afirmaram que sim, sendo que essa instrução era recebida em sua 

maioria do patrão (33,3%, n=19) e do técnico agrícola (24,6%, n=14). Outras fontes 

de orientação citadas foram “do pai”, “da loja” e “palestra”. É importante destacar 

que 26,3% (n=15) dos trabalhadores não recebiam orientação de como utilizar os 

agrotóxicos. 

Essa realidade quando associada a ausência de leitura dos rótulos relatada 

por 52,6% (n=30), deixa o trabalhador em uma situação de vulnerabilidade, dado 

que quando associada ao baixo nível de escolaridade dessa população, só contribui 

para ocorrência de diluições erradas dos produtos, o que pode aumentar os riscos 

da saúde desse trabalhador durante essa exposição.   

Outra questão é a ineficácia das informações contidas nos rótulos e bulas de 

agrotóxicos para seu público alvo. Essas informações ignoram características 

físicas, culturais e os saberes do agricultor, de forma que a comunicação com ele 

não se estabelece ou torna-se ineficiente. Dessa maneira, faz-se necessário uma 

modificação nos diversos itens dos rótulos e bulas desses produtos, como forma de 

garantir a leitura e a compreensão dos mesmos pela população de maior interesse 

que são os trabalhadores rurais (YAMASHITA; SANTOS, 2009). 

Percebe-se ainda que a realidade dos perímetros irrigados não mudou muito 

da descrita pelos estudos de Bedor e colaboradores (2007; 2009) na região do 

Submédio do Vale do São Francisco. Desde aquela época, os autores já apontavam 

condições inseguras de trabalho, facilidade ao acesso aos agrotóxicos com a venda 

sem o receituário agronômico por algumas lojas e orientação inapropriada do 

manuseio desses produtos. 

Além do mais, apesar da legislação fazer uma série de exigências como a 

venda de agrotóxicos somente mediante a apresentação do receituário agronômico, 

não existe viabilidade no cumprimento das inúmeras e complexas medidas de “uso 
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seguro” de agrotóxicos no contexto socioeconômico dos trabalhadores rurais, fatores 

esses que dizem respeito tanto à compra, ao transporte e ao armazenamento 

desses produtos (ABREU, 2014).  

Segundo Londres (2011), o discurso desse falso “uso seguro” é um artifício 

utilizado pela indústria de agrotóxicos para mascarar os reais perigos que os seus 

produtos podem causar, principalmente no que diz respeito ao incentivo ao uso do 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) como forma de proteção do trabalhador, 

mas que na verdade não protegem efetivamente. 

Neste estudo, 70,2% (n=40) dos entrevistados fazia o uso dos EPIs, 

entretanto de forma incompleta. É importante destacar que esse número pode não 

ser o real, em virtude de muitas vezes os trabalhadores afirmarem utilizar os EPIs 

porque é algo exigido pela legislação e eles recebem orientação para isso, a maioria 

(61,4%, n=35) afirmou ter recebido orientação para fazer o uso desses 

equipamentos. Apesar de no momento da aplicação do instrumento ser explicado 

aos entrevistados que o presente estudo não se tratava de fiscalização, alguns 

podem ter se equivocado em suas respostas com medo de sofrer alguma 

penalização ou até mesmo perder o seu emprego. Os EPIs mais citados como 

utilizados podem ser visualizados no gráfico 6.  

 

Gráfico 6 – EPIs utilizados pelos trabalhadores rurais do Projeto Mandacaru II 

(Juazeiro-BA), 2017 

 

Fontes: dados da autora. 
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Figura 7 – Trabalhador do Projeto Mandacaru II (Juazeiro-BA) aplicando 

agrotóxicos sem o uso completo dos EPIs  

 

            Fonte: própria autora. 

  

Dos 22,8% (n=13) trabalhadores que não usam EPIs, as justificativas 

informadas foram; “Não uso por causa do calor”; “O patrão não dá”; “Não tá tendo, 

tem que comprar”; “Não uso porque não tem”; “Aplico o produto de longe”; “A região 

é muito quente, não uso máscara nem luvas”. Esses relatos estão em concordância 

com o descrito na literatura sobre a inadequação dos EPIs às regiões agrícolas de 

clima semiárido do país, que em sua maioria são de climas quentes, com altas 

temperaturas e causam extremo desconforto aos trabalhadores (LIMA et al, 2015). 

Ademais, o uso dos EPI’s só oferece uma falsa sensação de proteção ao 

trabalhador, visto que estudos indicam que mesmo utilizando esses equipamentos 

de maneira completa, os EPIs não protegem integralmente o trabalhador, podendo 

ainda ser fonte de contaminação dos trabalhadores pelos agrotóxicos durante o ato 

de vestir e despir esse EPI contaminado e no exercício de algumas atividades 

laborais (MOTTA VEIGA et al, 2007; GARRIGOU; BALDI; JACKSON, 2012). 

Quando há a ausência total da utilização dos EPIs, ocorre ainda a 

contaminação das roupas comuns desses trabalhadores por esses produtos. Essas 

roupas muitas vezes são lavadas normalmente, ou seja, junto com as demais roupas 

do trabalhador (19,3%, n=11), sendo as esposas as responsáveis por lavar (47,4%, 

n=27), o que causa uma exposição dessas mulheres que apesar de não trabalharem 

diretamente nas lavouras, também acabam sofrendo contaminação. 
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Teixeira e colaboradores (2014) descrevem que além dos trabalhadores 

rurais, tanto as pessoas que transitam na lavoura durante ou após a aplicação de 

venenos, quanto aquelas que manipulam as roupas usadas durante essa aplicação, 

também estão expostas aos mesmos riscos de intoxicação por agrotóxicos. 

Além disso, mesmo quando há a percepção de que não se deve fazer a 

lavagem dos EPIs ou das roupas contaminadas com o veneno junto com as demais 

vestimentas da família, não existe condições para evitar a contaminação durante e 

após a lavagem, já que a lavagem apesar de ser feita em separado é realizada de 

maneira comum e não existe um escoamento adequado dessa água contaminada 

(ABREU, 2014). 

No perímetro Mandacaru II os resíduos da água da lavagem das roupas são 

jogados no chão ou diretamente nos canais de irrigação causando uma 

contaminação ambiental tanto da água dos canais, quanto no solo. 

Os agrotóxicos são responsáveis pela contaminação de organismos não-

alvos, incluindo animais como mamíferos, peixes, aves e insetos. Além disso, existe 

a contaminação ambiental dos solos, que a depender do ingrediente ativo pode 

persistir durante anos após a sua aplicação, das águas superficiais e subterrâneas e 

do ar. Essa contaminação também impacta a biodiversidade, o que interfere 

diretamente na qualidade de vida humana (RIBAS; MATSUMURA, 2009).  

Outra problemática era a respeito das medidas de higiene durante e depois 

da aplicação dos agrotóxicos, visto que 26,3% (n=15) dos entrevistados se 

alimentavam e 7,0% (n=4) fumavam durante a aplicação dos agrotóxicos. Ao 

terminar a pulverização, 24,6% (n=14) dos trabalhadores rurais só tomavam banho e 

não trocavam de roupa e 5,3% (n=3) mantinha a mesma roupa. Acredita-se que 

esse número pode ser maior, pelo fato que apesar de afirmarem realizar a troca da 

roupa, vários trabalhadores rurais acabaram admitindo que ao retornar para o 

segundo turno da jornada de trabalho, vestiam a mesma roupa contaminada com o 

agrotóxico para continuar a aplicação. 

Essas práticas de se alimentar ou fumar durante a aplicação dos venenos, 

pode contribuir para uma contaminação pela via oral desse trabalhador. A ausência 

do banho ou o hábito de vestir a mesma roupa suja do veneno para retornar a 

lavoura, por sua vez, podem proporcionar uma contaminação pela via dérmica. 

Nesses casos, o risco de sofrer intoxicação por agrotóxicos se torna ainda maior. 
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Além disso, observou-se no projeto mandacaru II, mais especificamente nos 

lotes, a ausência de saneamento básico e água encanada na maioria das casas. 

Nesses locais, existem os canais de irrigação, chamados de drenos, nos quais as 

pessoas tomavam banho e retiravam a água para cozinhar, beber e lavar suas 

roupas. Apesar das agentes comunitárias de saúde disponibilizarem cloro, sabe-se 

que o mesmo é ineficiente no caso de possíveis resíduos de produtos agroquímicos. 

Essa realidade corrobora Teixeira e colaboradores (2014), quando destacam 

que exposição coletiva pode ocorrer mediante contato com a água considerada 

potável, mas que provavelmente é possuidora de uma enorme gama de substâncias 

tóxicas usadas na agricultura.  

Embora os trabalhadores façam a diferenciação entre os drenos onde jogam 

os resíduos da lavagem das embalagens dos agrotóxicos, daqueles em que retiram 

água para próprio consumo e uso, o ar pode estar dispersando as partículas do 

veneno dessas plantações e causando a contaminação de todos os drenos. O 

presente estudo não contemplou essa possível contaminação das águas, ficando um 

alerta para que essa situação seja investigada.   

A figura 8 “A” apresenta os canais dos quais os moradores que não possuem 

água encanada tomam banho e retiram água para beber, cozinhar e lavar as roupas. 

A figura 8 “B” mostra o dreno próximo as plantações onde eram aplicados venenos, 

nesse canal foram visualizados pequenos peixes, que segundo relatos de alguns 

trabalhadores, as vezes servem de alimento para os mesmos. 

 

Figura 8 – Drenos dos lotes do Projeto Mandacaru II (Juazeiro-BA), 2017 

 

Legenda: A) Drenos utilizados para retirar água para uso dos moradores. B) Drenos de 

água próximo as plantações. 

Fonte: própria autora. 

 

A B 
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5.3 Condições de Saúde e Trabalho 

O projeto Mandacaru II possui uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que 

conta com uma equipe de cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com um 

total de 181 famílias cadastradas. São ofertados serviços como consultas médicas e 

de enfermagem, teste do pezinho e outros exames laboratoriais (HIV, sífilis, 

hepatites B e C). As consultas só são ofertadas no período da manhã, com exceção 

das sextas-feiras, pois não há médico nesse dia. 

No caso da assistência odontológica, os moradores são encaminhados para 

os Projetos Maniçoba e Mandacaru I, que ficam próximos àquela localidade. As 

consultas médicas especializadas quando necessárias são realizadas na rede do 

município.  

Também são realizadas atividades educativas pela equipe de ACS para a 

população, com ênfase no uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para 

os trabalhadores rurais e cuidados de higiene para a população em geral. 

As condições de saúde da população estudada podem ser observadas na 

tabela 3. 

Tabela 3 – Condições de saúde dos moradores do Projeto Mandacaru II 
(Juazeiro-BA), 2017 

 
 

Fonte: dados da autora. 
 

Condições de Saúde (n=95) N % 

Alguma doença diagnosticada   

Sim 17 17,9 

Não 78 82,1 

Faz uso de algum medicamento   

Sim 29 30,5 

Não 66 69,5 

Fez exame nos últimos 12 meses   

Sim 38 40,0 

Não 57 60,0 

Procurou assistência médica nos últimos 12 meses   

Sim 40 42,1 

Não 55 57,9 

Sofreu algum tipo de acidente nos últimos 12 meses   

Sim 13 13,7 

Não 82 86,3 
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Entre a população que relatou ter alguma doença, as principais citadas pelos 

entrevistados foram hipertensão, diabetes e asma, estando em concordância com o 

quadro nacional, uma vez que segundo os dados do IBGE (2014) essas estão entre 

as doenças crônicas mais comuns do país. Os medicamentos mais citados como 

utilizados foram das classes dos anti-hipertensivos, analgésicos, anticoncepcionais, 

antidiabéticos, antiasmáticos e relaxantes musculares. 

O fato de menos de 50% da população de estudo não procurar por 

assistência médica nos últimos 12 meses e não realizar exames médicos e/ou 

laboratoriais pode estar associado a distância dos lotes da UBS (entre 500 m à 8 

km), a disponibilidade de serviços e o horário das consultas médicas ofertadas ou 

ainda pelas questões culturais de não ir ao médico.  

Além disso, a própria idade e gênero dos entrevistados, em sua maioria 

adultos jovens do sexo masculino, pode ter influenciado nessa baixa procura dos 

serviços de saúde, uma vez que é algo cultural a visão de que o homem é um ser 

forte e que dificilmente adoece, descartando a busca por consultas preventivas, 

além de não procurar os serviços de saúde devido ao horário das consultas 

coincidirem com o horário do trabalho (LEVORATO et al, 2014; VIEIRA et al, 2013). 

Schwartz e colaboradores (2016), em seu estudo no extremo sul do país, 

encontraram uma realidade de vários integrantes de uma mesma família que 

protelavam a ida a UBS ou a outro serviço médico porque tinham muito trabalho, e 

consideravam como prioridade plantar e colher, ou seja, trabalhar, para depois 

buscar soluções para as suas doenças. O autor pontua ainda a ineficiência dos 

programas de saúde, tendo em vista o isolamento das famílias da UBS que muitas 

vezes está relacionado pela distância geográfica (SCHWARTZ et al, 2016). 

Quanto ao adoecimento e o reflexo no trabalho dessa população, 11% (n=10) 

dos entrevistados afirmaram que eles ou algum familiar que também trabalha na 

lavoura, tiveram um rendimento menor no trabalho agrícola por motivo de doença e 

pelo menos uma pessoa do núcleo familiar teve que deixar o trabalho para cuidar de 

uma pessoa doente. Além disso, 9% (n=9) dos moradores afirmaram que algum 

familiar ficou internado no hospital, sendo esses dados referentes aos seis meses 

anteriores à entrevista. 

Apesar do pouco relato de acidentes nos últimos 12 meses, que quando 

ocorreram foi principalmente por acidente de moto, quando questionados sobre 

possíveis acidentes de trabalho sofridos por eles ou por algum familiar nos últimos 
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seis meses, 5% (n=5) dos entrevistados responderam afirmativamente e 3% (n=3) 

relataram ter algum problema físico por causa de acidente no trabalho agrícola. Foi 

observado ainda que 32% (n=30) desses moradores referiram sentir alguma dor que 

impedia realizar as tarefas diárias no trabalho, sendo as dores osteomusculares 

mais relatadas, tais como dores na coluna, nas pernas e nos braços. 

Essas dores podem refletir agravos ocupacionais devido à própria atividade 

laboral, dado que a maioria dos entrevistados eram trabalhadores rurais, cujas 

atividades de trabalho exige um grande esforço físico, com movimentos repetitivos, 

postura forçada e inadequada, com uso de maquinário e ferramentas que podem 

favorecer a ocorrência de acidentes de trabalhos e o desgaste da sua saúde 

(KESSLER et al, 2016). 

Pessoa e Rigotto (2012) afirmaram que, como forma de garantir sua 

subsistência, o trabalhador rural troca sua mão de obra pelo salário, mesmo quando 

o tipo de trabalho coloca em risco a sua própria vida, evidenciando que na luta pela 

sobrevivência a saúde torna-se uma questão secundária. 

Para complementar a questão das condições de saúde da população 

estudada, os participantes fizeram uma autoavaliação de saúde, na qual deveriam 

classificá-la em escalas de qualidade, de acordo com a própria opinião, que 

variavam da escala “muito boa” até “muito ruim”. Os dados acerca da autoavaliação 

de saúde dos moradores desse projeto podem ser visualizados no gráfico 7.  

 

Gráfico 7 – Autoavaliação da saúde dos moradores do Projeto Mandacaru II 

(Juazeiro-BA), 2017 

 

Fonte: dados da autora. 
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 Apesar da maioria dos moradores reconhecerem sua saúde como sendo boa, 

quando questionados sobre aspectos pessoais dos últimos 3 meses que refletem no 

bem-estar físico e mental, 28,4% (n=27) dos moradores relataram ter dores de 

cabeça frequentemente, 16,8% (n=16) dorme mal, 11,6% (n=11) sente desconforto 

estomacal e má digestão; cerca de 17,9% (n=17) tem tido falta de apetite, 26,3% 

(n=25) relata se cansar com facilidade, 13,7% (n=13) tem tremores nas mãos e 

10,5% (n=10) sente-se cansado o tempo todo. Além disso, 27,4% (n=26) dos 

moradores tem dificuldade em tomar decisões e 21,1% (n=20) apresenta dificuldade 

em pensar claramente. Kessler e colaboradores (2016) em seu estudo com 

população rural em Santa Catarina, notaram que o baixo nível de escolaridade pode 

interferir na percepção da população e autoavaliação da saúde, assim como na 

procura de informações e serviços de saúde. 

No âmbito emocional, 40,0% (n=38) dos entrevistados afirmaram se sentir 

nervoso, tenso ou preocupado e 16,8% (n=16) se assustava com facilidade, 29,5% 

(n=28) se sentia triste atualmente e 7,4% (n=7) choravam mais do que o habitual. 

Segundo 27,4% (n=26) dos entrevistados, o seu trabalho traz sofrimento, 

sendo esse associado por eles ao cansaço físico. Nos relatos obtidos, afirmações 

como “as vezes eu fico triste pensando na vida, a vida é sofrida”, “o trabalho não é 

bom não, tenho medo tá intoxicado”, evidenciam o descontentamento principalmente 

daqueles moradores que trabalhavam diretamente na lavoura aplicando agrotóxicos. 

Os moradores relataram ainda dificuldade em obter satisfação em suas 

tarefas diárias (20,0%, n=19), sentir-se incapaz de desempenhar papel útil em sua 

vida (9,5%, n=9), perder o interesse pelas coisas (13,7%, n=13), se sentir inútil em 

sua vida (5,3%, n=5) e até pensar em cometer suicídio (3,2%, n=3). 

Destaca-se que 14,7% (n=14) dos entrevistados apresentaram para as 20 

perguntas do SQR-20, sete ou mais respostas afirmativas, sendo indicativo de 

suspeição de transtornos mentais comuns. Esses transtornos, a depender da 

população estudada e dos critérios diagnósticos utilizados, têm prevalências 

descritas entre 12% a 49%. Os TMC são caracterizados por sintomas como fadiga, 

irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas que 

causam prejuízo nas atividades diárias de seus portadores (GOLDBERG; HUXLEY, 

1992; GONÇALVES; KAPCZINSKI, 2008).  

Cabe pontuar que houve uma limitação na aplicação desse instrumento 

durante a coleta de dados, pois devido as diferenças do nível de escolaridade dos 
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moradores, o mesmo não foi autoaplicado. Sendo assim, a participação da 

pesquisadora pode ter levado a viés de informação pelo possível constrangimento 

dos moradores em responder a essas perguntas. 

Quando analisada se existia associação entre a presença de transtornos 

mentais comuns e outras informações dos moradores do perímetro, o modelo de 

regressão logística múltipla contendo as variáveis idade, nível de escolaridade e tipo 

de condição de moradia (própria, alugada ou cedida) não foi estaticamente 

significativo (p>0,05).  

Em um segundo modelo de regressão logística múltipla (tabela 4) foi 

encontrada associação para as variáveis sexo (p=0,0057), renda mensal em salários 

mínimos (p=0,0348) e presença de dívidas financeiras (p=0,0033), sendo esse 

modelo estatisticamente significativo (p<0,0001). É importante esclarecer que uma 

pessoa foi excluída dessa regressão pois a mesma não soube responder a sua 

renda mensal (n=94). 

 

Tabela 4 – Regressão logística múltipla das variáveis sexo, renda mensal e 

dívidas financeiras e a suspeição de TMC  

Variáveis Coeficiente Erro 

padrão 

Z p-

valor 

odds 

ratio 

IC 95% 

Intercepto 1.0836 0.9915 --- --- --- --- 

Sexo -2.3236 0.8409 -2.7631 0.0057 0.0979 0.02 a 0,51 

Renda mensal 

salários mínimos  

-1.5589 0.7387 -2.1104 0.0348 0.2104 0,05 a 0,89 

Dívida financeira 2.7968 0.9510 2.9410 0.0033 16.3924 2.54 a 105.72 

Fonte: dados da autora. 

 

Os dados encontrados para a variável sexo indicam que o fato de pertencer 

ao sexo masculino diminui aproximadamente em 90% a chance de apresentar algum 

transtorno mental comum, o que corrobora com o que já vem sendo descrito na 

literatura, que mulheres apresentam maior prevalência de TMC (JANSEN et al, 

2011; SILVA; DE SANTANA, 2012; CARLOTTO; BARCINSKI; FONSECA, 2015). 

Estudos apontam ainda uma maior prevalência de transtornos mentais 

comuns em mulheres com baixa renda mensal, tanto em mulheres com alta carga 

doméstica na zona urbana em um município da Bahia (ARAÚJO; PINHO; ALMEIDA, 
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2005), quanto em mulheres da zona rural em Pernambuco (COSTA; LUDEMIR, 

2005). 

Já com relação a renda mensal familiar, um aumento da renda reduz em 

aproximadamente 79% a chance de apresentar algum TMC, sendo que essa chance 

é 16 vezes maior quando há a presença de dívidas financeiras. Esses dados estão 

em concordância com o descrito por Anselmi e colaboradores (2008) que 

evidenciaram uma maior prevalência de transtornos mentais comuns em indivíduos 

com baixa renda familiar. 

Quando comparado o risco da ocorrência de TMC entre os moradores que 

não tinham contato direto com os agrotóxicos e os trabalhadores rurais (60,0%, 

n=57) que tinham algum tipo de contato (aplicação, preparo da calda ou limpeza dos 

equipamentos), foi observado através do teste do qui-quadrado uma diferença 

estatisticamente significativa entre esses dois grupos (p= 0,0446). Isso indica que o 

contato direto com os agrotóxicos aumenta a chance do morador apresentar algum 

transtorno mental comum.  

A ocorrência de intoxicação aguda por agrotóxico referida pelos participantes 

do estudo não demonstrou ser estatiscamente significativa para a presença de TMC 

pelo teste exato de Fisher (p=0,9532), o que é esperado uma vez que o 

adoecimento mental ocorre por sintomas crônicos que costumam emergir ou 

agravar-se por causa das condições adversas do trabalho rural (ARAÚJO; 

GREGGIO; PINHEIRO, 2013). Esses resultado porém, divergem do descrito por Da 

Silva e colaboradores (2016), cujo estudo encontrou associação positiva entre 

intoxicação referida por agrotóxicos e transtornos mentais comuns, em uma 

população rural no Sul do Brasil.  

Com o intuito de avaliar somente nos trabalhadores que tinham contato 

(aplicação, preparo da calda e limpeza dos equipamentos) com os agrotóxicos 

(n=57) quais fatores podiam influenciar no desenvolvimento de TMC, foram 

analisadas por meio de uma regressão logística múltipla as seguintes variáveis 

relacionadas aos agrotóxicos: realizar a aplicação, tempo de uso em anos, 

exposição em dias por mês e tempo de exposição. Duas pessoas não souberam 

responder a essas perguntas, sendo assim foram excluídas do tratamento estatístico 

para essas variáveis (n=55). 

No primeiro modelo de regressão logística múltipla, nenhuma variável foi 

estatisticamente significativa, porém, como a variável referente a exposição aos 
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agrotóxicos em dias por mês ficou muito próxima do limite (p=0,0693), foi realizada 

uma nova regressão (tabela 5) contendo somente essa variável e a mesma por sua 

vez demonstrou-se estatisticamente significativa (p=0,0215). 

 

Tabela 5 – Regressão logística múltipla entre os dias de exposição aos 

agrotóxicos por mês e a suspeição de TMC 

Variáveis  Coeficiente Erro 

padrão 

Z p-

valor 

odds 

ratio 

IC 95% 

Intercepto 

Dias de exposição 

por mês 

-6.8147 

0.4175 

2.2939 

0.1816 

--- 

2.2986 

--- 

0.0215 

--- 

1.5181 

--- 

1.06 a 2.17 

Fonte: dados da autora. 

 

Esse dado indica que quanto maior a quantidade de dias de exposição aos 

agrotóxicos durante o mês, o trabalhador apresentava uma chance 51,81% maior de 

ter sujeição a TMC. 

Os resultados dessa pesquisa divergem do descrito por Faria e colaboradores 

(1999), em seu estudo em agricultores da Serra Gaúcha, no qual os autores não 

encontraram associação entre os transtornos mentais comuns e a exposição em 

dias por mês aos agrotóxicos. Por outro lado, a ocorrência de intoxicações agudas 

por agrotóxicos esteve fortemente associada com esses transtornos neste mesmo 

estudo. 

 É importante salientar que a persistência dos sintomas que caracterizam os 

transtornos mentais comuns pode evoluir para doenças como depressão e até 

mesmo a ocorrência de suicídios, sendo necessário mais estudos para investigar 

como está a saúde mental e até mesmo a qualidade de vida das populações das 

zonas rurais do país. 

Os dados encontrados nesse estudo consistem em sintomas difusos de 

adoecimento físico e mental, também evidenciados por Araújo, Greggio e Pinheiro 

(2013) em trabalhadores rurais assistidos Serviço Especializado em Saúde do 

Trabalhador (SEST) em Minas Gerais. Os autores destacam que esses sintomas 

podem estar associados tanto aos efeitos do contato com agrotóxicos quanto às 

condições precárias de trabalho e à vulnerabilidade psicossocial em que essa 

população vive. 
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Essa vulnerabilidade psicossocial ocorre pelo fato do ambiente rural vir 

sofrendo modificações com o avanço do capitalismo (agronegócio) em detrimento da 

agricultura tradicional praticada pela pequena agricultura familiar, visto que o próprio 

processo de modernização agrícola traz consigo uma precarização do trabalho e 

pode estar conduzindo o pequeno agricultor a não mais se reconhecer em seu 

trabalho. Essa falta de reconhecimento aliada a outros aspectos pode levar a graves 

adoecimentos mentais. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem havido um aumento 

das taxas de suicídios no campo (MENDES; WERLANG, 2015). Em Petrolina-PE, 

município vizinho de Juazeiro-BA, De Moura e colaboradores (2014) descrevem que 

das intoxicações por agrotóxicos notificadas no município nos anos de 2007 a 2011, 

cerca de 42,1% (n=67) foram por tentativas de suicídio e 38,8% (n=26) dos casos 

ocorreram em agricultores. 

De acordo com Londres (2011), estudos vêm indicando uma forte relação 

entre o uso de agrotóxicos e o suicídio em agricultores. Isso se deve ao fato que 

algumas substâncias encontradas nesses produtos químicos podem afetar o sistema 

nervoso central, provocando transtornos psiquiátricos como ansiedade, irritabilidade, 

insônia ou sono conturbado (excesso de sonhos e/ou pesadelos) e depressão, o que 

muitas vezes leva a pessoa intoxicada a ingerir o veneno usado na lavoura. 

Outra vertente acerca do suicídio pelo uso de agrotóxicos se dá pela 

disponibilidade desses produtos no campo, sejam nas lavouras ou nas casas dos 

trabalhadores rurais. Atrelado a isso, há uma facilidade de acesso à compra de uma 

variedade de agrotóxicos que muitas vezes são vendidos pelas lojas sem receituário 

agronômico (TEIXEIRA et al, 2014; BEDOR et al, 2009).  

 A autora Bombardi (2011), por sua vez, destaca uma possível associação, 

ainda que de caráter preliminar, entre suicídio de agricultores e o endividamento 

causado pela dependência econômica decorrente do modelo químico-dependente 

do agronegócio no qual eles estão inseridos.  É possível ainda, que em muitos casos 

de suicídios, as hipóteses mencionadas anteriormente estejam atuando em 

conjunto. 

A saúde física e mental dos moradores da zona rural, mais especificamente 

dos trabalhadores rurais, é algo complexo em ser retratado, visto que a mesma sofre 

influência de vários fatores que incluem a acumulação de problemas laborais e 

psicossociais, a rotina de exposição a agentes ambientais nocivos como os 

agrotóxicos, o próprio desgaste físico e mental devido às condições de trabalho e as 



76 
 

 

demais carências materiais que possam apresentar (ARAÚJO; GREGGIO; 

PINHEIRO, 2013). 

 Esses fatores foram observados na população do perímetro Mandacaru II, no 

qual parte dos entrevistados apresentava uma baixa renda financeira, o que pode 

levar a geração de dívidas e privações alimentares; ampla exposição aos 

agrotóxicos, seja pelo contato direto (aplicação) ou indireto (ar, água e alimentos); 

consumo de bebidas alcoólicas, que pode evoluir para o alcoolismo; e dores 

relacionadas ao trabalho por conta do esforço físico empregado, demonstrando 

várias vulnerabilidades a qual essa população está exposta. 

 

5.4 Percepção de Risco  

 A realidade dos moradores de perímetros irrigados de exposição aos 

agrotóxicos pode comprometer a sua própria saúde e do ambiente no qual vivem. 

Quando questionados sobre a percepção de risco acerca dessas substâncias, 

64,2% (n=61) dos entrevistados afirmaram ter medo de usar agrotóxicos. Ainda, 

44,2% (n=42) não deixaria o filho trabalhar com esses produtos químicos e para 

21,1% (n=20) dos que não possuem filho afirmou que caso tivesse também não 

permitiria. 

 Colocações como “só deixaria se não tivesse outro jeito” foram relatadas 

pelos entrevistados, demonstrando o descontentamento em pensar na possibilidade 

de seus filhos também trabalharem em um modelo de produção químico-dependente 

como o agronegócio. 

 Dos entrevistados, 20,0% (n=19) possuíam filhos que trabalhavam na lavoura, 

sendo que 37,9% (n=36) dos demais moradores não gostariam que o filho tivesse 

esse tipo de trabalho. Justificativas de que “queriam que os filhos estudassem” ou o 

trabalho na lavoura é sofrido” eram dadas pelos participantes para o desejo que 

seus filhos não seguissem o mesmo caminho que os pais. 

 De acordo com 70,5% (n=67) dos entrevistados, não é possível hoje trabalhar 

na lavoura sem usar agrotóxicos, porque segundo eles, “as pragas estão muito mais 

fortes do que antigamente” e “se plantar sem usar veneno o caba não tira nada”. 

Além disso, 67,4% (n=64) acredita que é impossível plantar e colher bons produtos 

sem agrotóxico. Esses relatos mostram a dependência do agronegócio e na visão 

desses moradores a falta de alternativa para mudar a sua realidade de 

vulnerabilidade frente à exposição a produtos nocivos para saúde. 
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O modelo químico dependente já vem demonstrando ser um modelo 

ineficiente, sobretudo no que diz respeito a utilização dos agrotóxicos. Isso ocorre 

pelo fato das pragas agrícolas desenvolverem resistência aos venenos aplicados e 

com o tempo, os mesmos vão perdendo eficácia e levando os agricultores a 

aumentar as doses aplicadas e/ ou recorrer a novos produtos. A indústria, por sua 

vez, sempre lança novos produtos como “a solução” para o controle das pragas, 

doenças ou plantas invasoras, mas que com o tempo terão que ser substituídas por 

outros novos, e assim infinitamente, deixando o agricultor em um círculo vicioso do 

qual não consegue se libertar (LONDRES, 2011). 

Essa visão de que o uso dos agrotóxicos é um recurso necessário para 

controlar as pragas da lavoura, e que não existe outra forma de produzir alimentos, é 

algo já constatado em outras regiões agrícolas. O que existe é uma defesa do 

agronegócio e do uso dessas substâncias, acompanhado de um discurso que 

minimiza os impactos provocados tanto à saúde quanto ao ambiente por esta 

prática, baseados no mito do uso correto dos agrotóxicos (NETO; LACAZ; PIGNATI, 

2014). 

Diante do conhecimento dos perigos que trabalhar de acordo com os 

preceitos do agronegócio trazem consigo, 66,3% (n=63) dos entrevistados afirmaram 

que se existisse, testariam algum método de plantio que não usasse agrotóxicos, 

ressaltando que isso só seria possível se houvesse o consentimento do patrão. 

Entretanto, apesar do desejo de mudar o modelo produtivo utilizado na região, 

75,8% (n=72) dos moradores não conheciam alguém que plantasse sem usar essas 

substâncias, o que reforça a percepção dessa população de que não existe outro 

jeito de plantar sem utilizar o veneno. A tabela 6 apresenta a opinião dos moradores 

sobre a agricultura e os agrotóxicos. 
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Tabela 6 – Opinião dos moradores sobre agricultura e a utilização de agrotóxicos, 

Projeto Mandacaru II (Juazeiro-BA), 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da autora. 

 

 A maioria dos entrevistados não acha que é seguro trabalhar na agricultura; 

não acredita que só os mais fracos adoecem trabalhando com agrotóxicos; acredita 

Opinião dos moradores (n=95)                                                                 n % 

Trabalhar na agricultura é seguro   

Verdadeira 29 30,5 

Falsa 65 68,4 

Não soube responder 1 1,1 

Só os mais fracos adoecem trabalhando com agrotóxicos   

Verdadeira 19 20,0 

Falsa 75 78,9 

Não soube responder 1 1,1 
 

Residir próximo a plantações é seguro   

Verdadeira 22 23,2 

Falsa 72 75,8 

Não soube responder 1 1,1 

Trabalhar na agricultura causa problemas de intoxicação   

Verdadeira 83 87,4 

Falsa 11 11,6 

Não soube responder 1 1,1 

Residir próximo a plantações causa problemas de 
intoxicação 

  

Verdadeira 72 75,8 

Falsa 23 24,2 

Só os mais fracos têm problemas de saúde residindo 
próximo a uma plantação 

  

Verdadeira 19 20,0 

Falsa 76 80,0 

Os agrotóxicos não fazem mal para o ambiente, só para as 
pessoas 

  

Verdadeira 14 14,7 

Falsa 79 83,2 

Não soube responder 2 2,1 

Os agrotóxicos não fazem mal para as pessoas, só para o 
ambiente 

  

Verdadeira 4 4,2 

Falsa 89 93,7 

Não soube responder 2 2,1 
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que residir próximo a plantações não é seguro por conta de animais peçonhentos 

como cobras e do cheiro dos agrotóxicos; acha que é verdade o fato de trabalhar na 

agricultura e também morar próximo às plantações causam problemas de 

intoxicação; e discorda que só os mais fracos têm problemas de saúde residindo 

próximo a uma plantação. A maioria ainda discorda que os agrotóxicos só fazem mal 

para o ambiente, ou só fazem mal para as pessoas, sendo relatado por esses 

moradores que essas substâncias fazem mal para ambos.  

 Identifica-se pelas respostas que apesar da população estudada conhecer os 

riscos que os agrotóxicos podem causar, em colocações como: “se tivesse jeito das 

pessoas não aplicar veneno, as pessoas viviam mais”, esses se veem obrigados a 

continuar trabalhando e lidando com essas substâncias, pois desconhecem uma 

maneira diferente de produzir. 

 Existe ainda uma parcela da população que desconhece os riscos que a 

exposição aos agrotóxicos podem causar, uma vez que parte dos entrevistados 

afirma que trabalhar na agricultura é seguro; só os mais fracos adoecem trabalhando 

com agrotóxicos ou tem problemas de saúde residindo próximo a uma plantação; e é 

seguro residir próximo a essas . Além disso, parte dos entrevistados não acredita 

que trabalhar na agricultura e morar próximo às plantações possam causar 

problemas de intoxicação. 

 Apesar das campanhas educativas sobre o uso dos agrotóxicos 

disponibilizadas pela equipe de saúde da UBS do perímetro irrigado, parte dos 

moradores ainda desconhecem os riscos e os problemas de saúde que essas 

substâncias podem causar, fazendo com que essas pessoas diminuam os cuidados 

que devem ter ao lidar com esses produtos.  

 

5.5 Segurança Alimentar e Agroecologia 

O modelo do agronegócio e seu discurso de que somente com o uso de 

agrotóxicos é possível garantir a alimentação da população cada vez mais 

crescente, faz com que a população acredite que realmente não exista outra 

alternativa. Todavia, essa afirmação é falsa, posto que a agricultura familiar é quem 

realmente alimenta a maior parte da população e esse modelo químico-dependente 

não é capaz de produzir alimentos saudáveis e contribuir para a promoção da sua 

segurança alimentar e nutricional (LONDRES, 2011). 
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Sendo assim, a situação de segurança alimentar é algo que deve ser 

investigado nas regiões agrícolas do país, frente à ineficiência do agronegócio em 

garanti-la. Para verificar essa questão no perímetro estudado, foi realizada a 

classificação dos graus de insegurança alimentar das famílias entrevistadas, 

utilizando a EBIA (tabela 7).  

 

Tabela 7 – Classificação da (In)segurança alimentar dos moradores do Projeto 

Mandacaru II (Juazeiro-BA), 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da autora. 

 

O questionário aplicado continha sete questões, uma a menos que a escala 

EBIA para adultos, e para não influenciar na escala, essa questão foi considerada 

como resposta negativa para todos os moradores. Sendo assim, o número 

encontrado para os diferentes graus de insegurança alimentar pode ser maior do 

que o descrito. 

Esses resultados foram apresentados no I Congresso Internacional 

Interdisciplinar em Extensão Rural e Desenvolvimento, ocorrido em outubro de 2017, 

na UNIVASF – Campus Juazeiro – BA e estão descritos e discutidos no ANEXO B –

ainda não publicados nos anais do evento. 

Observou-se que 40,0% (n=38) dos moradores vivem uma realidade de 

insegurança alimentar. Mesmo moradores que trabalhavam diretamente no plantio e 

colheita, referiram não ter acesso aos alimentos das plantações para consumo 

próprio. Apesar do Brasil ser um grande produtor de alimentos, a população rural 

que trabalha inserida no agronegócio ainda precisa que o seu direito de acesso à 

alimentação segura em qualidade e quantidade seja garantido. Isso reforça a ideia 

de que, ao contrário do que afirmou Heinze (2002), esse modelo produtivo não está 

contribuindo para a redução dos desequilíbrios regionais e sociais das regiões 

agrícolas, visto que, dentro de um mesmo perímetro irrigado existe uma parcela da 

Situação de Segurança Alimentar (n=95) N % 

Segurança alimentar 57 60,0 

Insegurança alimentar leve 29 30,5 

Insegurança alimentar moderada 8 8,4 

Insegurança alimentar grave 1 1,1 
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população sofrendo várias vulnerabilidades, como a exemplo da insegurança 

alimentar. 

Outra vertente da segurança alimentar diz respeito à qualidade e segurança 

dos alimentos. Quando questionados se os produtos para consumo próprio eram 

produzidos com uso de produtos químicos, 44,2% (n=42) afirmaram que sim e 

35,8% (n=34) não possuía uma área destinada exclusivamente para este cultivo, 

sendo uma prática comum tirar do que plantava para comer. Como o que é plantado 

para vender utiliza agrotóxicos, infere-se que os moradores estão consumindo 

alimentos que podem conter resíduos dessas substâncias. 

Essa situação revela que por causa desse modelo produtivo, que faz uso 

extensivo de agrotóxicos, a população tanto dos trabalhadores que cultivam esses 

produtos quanto dos consumidores finais, podem estar de alguma maneira expostas 

aos resíduos da variedade de produtos químicos que são utilizados nas plantações. 

Isso é preocupante, visto que tal situação tem se refletido na saúde pública, com 

elevação das suspeitas de diagnósticos de intoxicação alimentar por resíduos de 

agrotóxicos nos alimentos (OLIVEIRA, 2014). 

Para contrapor esse modelo ineficiente e que traz uma série de impactos 

negativos tanto para a saúde humana quanto ambiental, a agroecologia é um 

modelo de produção que vem ganhando espaço nos últimos anos, como uma 

alternativa para fortalecer a agricultura familiar e os trabalhadores em situação de 

vulnerabilidade social e econômica, funcionando como uma estratégia intersetorial 

de promoção da saúde, de sustentabilidade e de segurança alimentar e nutricional 

(DE AZEVEDO; PELICIONI, 2011). 

Porém, o conhecimento sobre a agroecologia e suas interfaces ainda é muito 

incipiente. No perímetro estudado, verificou-se um desconhecimento sobre 

agroecologia ou produção orgânica por parte da população, visto que 64,2% (n=61) 

dos entrevistados nunca haviam ouvido falar sobre esse tema. Dos que afirmaram 

conhecer o termo (8,4%, n=8), apenas três explanaram sobre esse conhecimento, 

referindo que agroecologia é “o plantio sem usar veneno” (agrotóxicos), e um desses 

complementou que por isso a agroecologia “era mais saudável”. 

Os dados acerca da agroecologia no Projeto Mandacaru II foram publicados 

no artigo intitulado “O desconhecimento da agroecologia e as consequências da 

agricultura convencional: Um estudo de caso” (ANINGER; BEDOR, 2017 - ANEXO 

C). 
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5.6 Genotoxicidade 

 Das 53 pessoas que utilizavam agrotóxicos, 47 trabalhavam ativamente e 

haviam aplicado essas substâncias no período entre 7 a 21 dias anterior ao dia da 

entrevista, ou seja, obedeciam ao critério de inclusão para participar do teste de 

micronúcleo realizado para avaliar a genotoxicidade dos agrotóxicos. A tabela 8 

apresenta a quantidade e frequência de micronúcleos entre os trabalhadores rurais 

que participaram do estudo. 

 

Tabela 8 – Quantidade de micronúcleo por 2000 células em trabalhadores 

rurais do Projeto Mandacaru II (Juazeiro-BA), 2017 

Quantidade de  
Trabalhadores 

Micronúcleo  
(MN) 

Frequência de  
Micronúcleos (%) 

 12 (25%) 0 0,00 

 3 (6%) 1 0,05 

3 (6%) 2 0,10 

4 (8%) 3 0,10 

3 (6%) 4 0,20 

2 (4%) 5 0,25 

1 (2%) 6 0,30 

6 (2%) 7 0,35 

2 (4%) 8 0,40 

1 (2%) 9 0,45 

2 (4%) 10 0,50 

1 (2%) 12 0,60 

1 (2%) 14 0,70 

2 (4%) 15 0,70 

1 (2%) 17 0,85 

1 (2%) 21 1,05 

1 (2%) 23 1,15 

1 (2%) 36 1,80 

Fonte: dados da autora. 

Desses trabalhadores rurais 40,42% (n=19) apresentaram a frequência acima 

da considerada normal para indivíduos não expostos a algum tipo de agente 

genotóxicos ou seja até 6 micronúcleos. A figura 9 mostra células com micronúcleo 

identificados no estudo. 
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Figura 9 – Células dos trabalhadores rurais do Projeto Mandacaru II 

(Juazeiro-BA) com a presença do micronúcleo 

 

 
Fonte: própria autora. 

 

Para análise desses resultados foi realizada a comparação entre as médias e 

desvio-padrão da frequência de micronúcleos (MN) da população dos trabalhadores 

rurais do Mandacaru II (grupo exposto) e da população dos servidores públicos da 

UNIVASF (grupo não exposto). A frequência de micronúcleos (MN) foi calculada a 

partir de 2.000 células contabilizadas por indivíduo. As médias e os desvio-padrão 

dos dois grupos encontram-se na tabela 9. 

 

Tabela 9- Avaliação da genotoxicidade pelo teste de micronúcleo nos indivíduos 

expostos e não expostos aos agrotóxicos 

Grupos MN / 2.000 células* Frequência % de MN* 

Expostos (n=47) 6,15 ± 7,31 0,31 ± 0,37 

Não expostos (n=47) 2,89 ± 2,07 0,14 ± 0,10 

*Resultados expressos em Média ± desvio padrão da quantidade de micronúcleos (MN) por 
2.000 células e da sua frequência. 
Fonte: dados da autora. 
 

Apesar da visível diferença entre a média e a frequência de micronúcleos na 

população exposta diretamente ao agrotóxico e o grupo controle através do teste de 

Mann-Whitney, foi observado não haver diferença estatisticamente significativa na 

frequência de micronúcleo entre esses grupos exposto e não exposto, cujo p-valor 

foi igual 0,0985 (p>0,05) tanto para as médias quanto para as suas frequências. 

A B 
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Esses achados também foram descritos em estudos com trabalhadores 

expostos ocupacionalmente aos agrotóxicos, tanto em estudos nacionais como os 

de Ramos, (2009), Chaves (2007; 2011), quanto internacionais de Lucero e 

colaboradores (2000), Pastor e colaboradores (2003) e Remor e colaboradores 

(2009). 

 Por outro lado, Khayat (2012) descreve que a população de trabalhadores 

rurais exposta a agrotóxicos apresentou uma frequência de micronúcleos 8 vezes 

maior do que o grupo controle, sendo que houve um aumento de micronúcleos em 

trabalhadores que não utilizavam EPI. Outros estudos também acharam uma 

relação positiva entre o aumento de micronúcleos na população exposta a 

agrotóxicos quando comparados com uma população não exposta (ERGENE et al, 

2007; DE BORTOLI; DE AZEVEDO; DA SILVA, 2009; DA SILVA et al, 2012; 

CARBAJAL-LÓPEZ et al, 2016; DUTTA; BAHADUR, 2016). 

Com intuito de verificar se a variação do sexo presente no grupo controle 

(população não exposta aos agrotóxicos) estava interferindo nos resultados, foi 

realizado o teste de Mann-Whitney só com o número de micronúcleos dessa 

população. Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (p=0,3300) 

para o número de micronúcleos entre homens e mulheres, estando em concordância 

com o descrito por Sailaja e colaboradores (2006). 

Apesar da não diferença estatística entre os grupos, como a população de 

expostos apresentou uma média e frequência de micronúcleo maior que a 

população controle, foi realizada uma regressão logística múltipla, com as variáveis 

quantitativas relacionadas ao uso de agrotóxicos e a idade (tabela 10).  

Tabela 10 – Regressão logística múltipla das variáveis relacionadas ao uso de 

agrotóxicos e idade 

Variáveis Coeficiente Erro 

padrão 

Z p-valor odds 

ratio 

IC 95% 

Intercepto 1.5374 1.6422 --- --- --- --- 

Tempo uso anos -0.0411 0.0678 -0.6058 0.5446 0.9598 0.84 a 1.10 

Exposição dias/mês  0.1099 0.0947 1.1598 0.2461 1.1161 0.93 a 1.34 

Aplicação em horas -0.3171 0.1731 -1.8319 0.0670 0.7283 0.52 a 1.02 

Última exposição 

dias atrás 

0.1952 0.0883 2.2107 0.0271 1.2155 1.02 a 1.45 

Idade -0.0480 0.0476 -1.0082 0.3134 0.9532 0.87 a 1.05 

Fonte: dados da autora. 
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 O modelo contendo todas essas variáveis demonstrou um p-valor significativo 

para a equação (p= 0,0167). A regressão aponta que a variável “última exposição 

dias atrás”, referente ao dia da última aplicação realizada pelo trabalhador rural, foi 

considerada estatisticamente significativa (p=0,0271). Os valores encontrados (odds 

ratio=1,2155) para essa variável indicam que há uma razão de chances de 21,55% 

de ocorrer um aumento do número de micronúcleos acima da frequência 

espontânea considerada normal com o aumento do tempo em dias em que ocorreu 

a exposição desse trabalhador. O menor tempo de exposição relatado foi no mesmo 

dia e o máximo 20 dias antes ao dia da coleta. 

Uma possível explicação para o dado observado é que o período de 

renovação da camada basal da mucosa oral requer um período de pelo menos 1-3 

semanas, e com o passar do tempo após a exposição ao agente genotóxico, novas 

divisões celulares vão ocorrendo podendo causar o aparecimento do micronúcleo. 

O percentual de explicação do modelo foi de 34,4%. Apesar de ser um 

percentual baixo quando analisada essa variável isolada, o modelo contendo as 

quatro variáveis de exposição e a idade demonstrou ser bem significativo. 

Com a regressão logística múltipla ajustada para as variáveis qualitativas 

(fumo, consumo de álcool, uso de medicamentos, ocorrência de intoxicação e uso 

de EPI) como sendo as variáveis independentes, o modelo não foi considerado 

estatisticamente significativo (p= 0.5219) (tabela 11).  

 

Tabela 11 - Regressão logística múltipla das variáveis qualitativas  

Variáveis Coeficiente Erro 

padrão 

Z p-valor odds 

ratio 

IC 95% 

Intercepto 0.5341 0.8023 --- --- --- --- 

Fumo -0.4037 0.9814 -0.4113 0.6808 0.6679 0.10 a 4.57 

Álcool  -0.5771 0.6887 -0.8380 0.4020 0.5615 0.15 a 2.17 

Medicamento -1.4359 0.8754 -1.6403 0.1009 0.2379 0.04 a 1.32 

Intoxicação -0.4244 0.8160 -0.5201 0.6030 0.6541 0.13 a 3.24 

Uso de EPI -0.0459 0.7378 -0.0622 0.9504 0.9551 0.22 a 4.06 

Fonte: dados da autora. 

 

Esses dados estão em concordância com Chaves (2007) que descreve não 

encontrar correlação entre danos citogenéticos e idade, fumo, bebidas, 

equipamentos de proteção, uso de medicamentos e doenças. Carbajal-López e 
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colaboradores (2016), por sua vez, não encontraram diferença significativa com 

relação a idade, fumo, consumo e álcool, e no caso do grupo exposto, no tempo de 

exposição aos agrotóxicos. 

Destaca-se que apesar do teste de micronúcleo da mucosa bucal ser 

considerado um biomarcador de possíveis agente genotóxicos ambientais, fatores 

como o tipo de coloração, a raspagem da mucosa oral e confecção das lâminas 

podem interferir nos resultados. Além disso, o próprio número de células 

contabilizadas pode ser uma das fontes dos resultados controversos descritos na 

literatura, sendo necessário um aprimoramento e maior padronização de todas as 

etapas que envolvem esse teste (CARRARD et al, 2007; SOUTO et al, 2010). 

O teste de micronúcleo de células da mucosa bucal, no presente estudo, não 

demonstrou ser um marcador sensível para avaliar a exposição aos agrotóxicos, 

uma vez que apesar da população está diretamente e continuamente exposta a 

essas substâncias, quando comparadas com uma população indiretamente exposta, 

o resultado não foi estatisticamente significativo.  

Acredita-se que novos estudos devam ser realizados para aprimorar a 

aplicabilidade do teste de micronúcleo da célula bucal para a população de 

trabalhadores que sofreram recentemente intoxicações agudas, uma vez que os 

resultados do presente estudo entre a quantidade de micronúcleo e o último dia de 

aplicação dos agrotóxicos foi estatisticamente significante. Como não foi 

contemplado neste trabalho, seria interessante a realização de uma nova pesquisa 

só com trabalhadores intoxicados para verificar uma possível aplicabilidade para o 

teste no diagnóstico de intoxicação aguda por agrotóxicos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Apesar do Vale do São Francisco ser considerado como um Oásis, o modelo 

imperador do agronegócio trouxe consigo o aumento da desigualdade social, a 

concentração de terras e renda pela minoria da população, bem como a 

precarização do trabalho. Os trabalhadores rurais encontram-se em segundo plano, 

tentando sobreviver às adversidades que a vida em um perímetro irrigado pode lhe 

proporcionar. 

 A maioria dos moradores do projeto mandacaru II eram trabalhadores rurais, 

adultos jovens, pertencentes ao sexo masculino, casados, com um baixo nível de 

escolaridade e baixa renda mensal. Na população estudada, encontrou-se uma 

ampla utilização e exposição aos agrotóxicos, classificados como extremamente 

tóxicos para humanos, incluindo o uso de produtos já banidos no país. A baixa renda 

e o baixo nível econômico podem ser fatores que aumentam a dependência desse 

modelo produtivo e deixa os trabalhadores à margem de possíveis intoxicações com 

essas substâncias.  

Além da contaminação humana, existe uma possível contaminação ambiental 

da água, ar e solo, que merece maior atenção em estudos futuros nessa região. A 

problemática do recolhimento das embalagens vazias permanece a mesma, na qual 

os trabalhadores são obrigados a guardá-las durante um ano para o seu 

recolhimento. 

Apesar da população exposta diretamente aos agrotóxicos ter apresentado 

uma frequência maior de micronúcleos que a população não exposta, os resultados 

não demonstraram diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. No 

presente estudo, o teste de micronúcleo não demonstrou ser um marcador sensível 

para avaliar a exposição da população aos agrotóxicos, sendo necessários mais 

estudos que investiguem sua possível aplicabilidade na avaliação de danos 

genotóxicos em populações recentemente intoxicadas por essas substâncias.  

Uma parcela da população, apesar de trabalhar diretamente plantando 

alimentos, vive em situação de insegurança alimentar. A maioria dos moradores 

desconhecem a agroecologia e acreditam que o único modo de sobreviver é 

continuar refém do agronegócio e à mercê do veneno, em detrimento da sua própria 

saúde. Diante disso, os resultados deste trabalho reforçam que o agronegócio não 
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trouxe muitos benefícios para os moradores dos perímetros irrigados. Os pequenos 

produtores responsáveis por alimentar a população do país têm seus direitos à terra, 

água, alimentação, educação e saúde expropriados em detrimento do avanço dos 

interesses desse modelo.  

A situação do homem do campo apresentada nesse estudo aponta muitas 

vulnerabilidades, o modelo convencional é incapaz de proporcionar às mínimas 

condições de moradia digna, como água e saneamento básico, aos seus 

trabalhadores, o que faz ser questionado até que ponto esse desenvolvimento é 

bom e significativo para todos os envolvidos no processo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – FORMULÁRIO DAS CONDIÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
Nº __________          Pesquisador (a):_____________________      Data:_____________ 

Se aplicável, utilizou agrotóxicos pelo menos há 7 dias atrás: (      ) Sim     (     ) Não 

Se aplicável, utilizou veneno domiciliar nos últimos 30 dias: (       ) Sim     (      ) Não 

1. Realizada totalmente (     )   2. Não realizada (      )  3. Parcialmente realizada (     )  4. Motivo: ____________ 

 

Endereço: 

1. Localidade de trabalho (Sítio, fazenda):______________________________________________________ 

2. Área agrícola:__________________________________________________________________________ 

3. Endereço:______________________________________________________________________________ 

4. Bairro (Comunidade): ____________________________________________________________________ 

 

Informações pessoais: 

1. Nome:________________________________________________________________________________ 

2. Cor/Raça:___________________________________  3. Contato:_______________________________ 

4.Naturalidade:________________________5. Reside no Projeto Mandacaru II há quanto tempo:____________ 

6. Data de nascimento: __/___/________ Idade:  ______________      7. Sexo:  (     ) 1 F     (    ) 2 M 

8. Estado civil: ____________________________             9. Tem filhos (    ) 1Não (    )  2Sim,  Quantos: ____ 

10. Escolaridade: (    ) 1 Fundamental incompleto   (    ) 2 Fundamental completo    (    ) 3 Médio incompleto  

(    ) 4 Médio completo               (    ) 5 Superior incompleto        (    ) 6 Superior completo     (        ) 7 Analfabeto 

11. Condição de moradia:  (      ) 1 Próprio    (    ) 2 Alugado   (      ) 3 Cedido  (        ) 3 Outro:___________ 

12. Número de pessoas que coabitam a mesma casa:__________ 

13. Tipo de vínculo com a propriedade: (    )  1 Proprietário    (     ) 2 Arrendatário       (     ) 3 Meeiro          

  (    )  4 Outros Especificar:______________________________________  

14. Se Proprietário:    1. Tem empregados: (    ) 1 Sim       (     ) 2 Não      (         ) 3 NA/NR 

                                     2. Cultivo familiar: (    ) 1 Sim        (     ) 2 Não       (         ) 3 NA/NR 

15. Cultura: ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

16. Já teve que mudar/substituir o plantio? (        ) 1 Não    (         ) 2 Sim, quando?________ (         ) 3 NA/NR 

17. Em caso afirmativo, foi rentável financeiramente?      (        ) 1 Sim       (      ) 2 Não      (         ) 3 NA/NR 

18. Tem outro emprego: (   ) 1 Não  (   ) 2 Sim; Se sim qual: _________________________(         ) 3 NA/NR 

19. Recebe algum benefício?     (    ) 1 Não                       (     ) 2 Sim _________________  

(    ) 1 Pensão aposentadoria             (    ) 2 Bolsa família                 (     ) 3 Outro ______________ 

20. Renda média familiar em salários mínimos:________________ 

21. Alguém de sua família, incluindo o (a) sr(a) está com alguma dívida financeira no momento?  (      ) 1 Não   

(         ) 2 Sim, quem: ___________   Com quem?_________________ 
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Histórico social e patológico: 

1. Faz uso de bebida alcoólica:  (    ) 1 Não  (    ) 2 Sim, qual frequência: ___________________________ 

2. Faz uso de tabaco: (     ) 1 Não (    ) 2 Sim , Número de cigarros/dia: _____________________________ 

   3. Tem alguma doença diagnosticada: (      ) 1 Não   (     ) 2 Sim, Se sim, Qual:_______________________ 

   4.Há quanto tempo:_____________ 

   5. Faz uso de algum medicamento: (       ) 1 Não   (      ) 2 Sim ,  Se sim, Qual:____________________________ 

6. Há quanto tempo:________________________________________ 

7.Fez algum exame nos últimos 12 meses: (    ) 1 Não     (    ) 2 Sim, qual: _____________________________ 

8. Procurou assistência algum tipo de assistência medica nos últimos 12 meses: (    ) 1 Não    (   ) 2 Nunca      

 (    ) 3 Sim, Motivo: _________________________________________________________________________ 

9. Teve algum tipo de acidente nos últimos 12 meses:  (    ) 1 Não     (    ) 2 Sim, qual: ____________________ 

10. Como o Sr.(sra)  avalia sua saúde:  (__)1 Muito bom   (__)2 Bom     (__)3 Regular    (__)4 Ruim    (__)5 

Muito ruim. 

 

Condições de trabalho 

1. Nos últimos 6 meses, o Sr. (sra) ou alguém da sua família sofreu algum tipo de acidente de trabalho? 

(        ) 1 Não     (          ) 2 Sim,  Quem?______________   (         ) 3 NA/NR 

2. Nos últimos 6 meses, alguém que participa na lavoura rendeu menos no trabalho agrícola por doença?  

(        ) 1 Não     (          ) 2 Sim,  Quem?______________   (         ) 3 NA/NR 

3. Nos últimos 6 meses, alguém da família teve que deixar o trabalho agrícola para cuidar de pessoa doente? 

(        ) 1 Não     (          ) 2 Sim,  Quem?______________   (         ) 3 NA/NR 

4. Nos últimos 6 meses, alguém da família ficou internado no hospital? 

(        ) 1 Não     (          ) 2 Sim,  Quem?______________   (         ) 3 NA/NR 

5. Nos últimos 6 meses, alguém da família que participa na lavoura não foi trabalhar pelo menos 1 dia por mês 

por causa de ingestão excessiva de álcool? 

(        ) 1 Não     (          ) 2 Sim,  Quem?______________   (         ) 3 NA/NR 

6. O senhor(a) tem algum problema físico por causa de acidente no trabalho agrícola? 

(        ) 1 Não     (          ) 2 Sim,  Quais?______________   (         ) 3 NA/NR 

7. Alguma dor lhe impede de realizar alguma tarefa no trabalho agrícola? (     ) 1 Não     (      ) 2 Sim,  

Especificar a dor:_______________________Especificar a tarefa:_______________________  (       ) 3 NA/NR 

 

Segurança alimentar 

1.Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem 

antes de poderem comprar ou receber mais comida? (      ) 1 Sim      (         ) 2 Não   (         ) 3 NA/NR 

2. Nos últimos três meses, os alimentos acabaram antes que os moradores deste domicílio tivessem dinheiro para 

comprar mais comida? (      ) 1 Sim      (         ) 2 Não     (         ) 3 NA/NR 

3. Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio ficaram sem dinheiro para ter uma alimentação saudável 

e variada? (      ) 1 Sim      (         ) 2 Não      (         ) 3 NA/NR 

4. Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio comeram apenas alguns alimentos que ainda tinham 

porque o dinheiro acabou? (       ) 1 Sim      (         ) 2 Não     (         ) 3 NA/NR 
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5. Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade deixou de fazer alguma refeição porque 

não havia dinheiro para comprar comida? (       ) 1 Sim      (         ) 2 Não     (         ) 3 NA/NR 

6. Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez sentiu fome, mas não comeu 

porque não havia dinheiro para comprar comida? (       ) 1 Sim      (         ) 2 Não    (         ) 3 NA/NR 

7. Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez, fez apenas uma refeição ao 

dia ou ficou um dia inteiro sem comer porque não havia dinheiro para comprar comida?  

(       ) 1 Sim     (         ) 2 Não    (         ) 3 NA/NR 

 

Manejo dos agrotóxicos: 

1. Utiliza agrotóxico: (    ) 1Sim (    ) 2 Não    (         ) 3 NA/NR     

2. Há quanto tempo utiliza o agrotóxico: ________________  (         )  NA/NR 

3. Qual freqüência (dias/mês): __________________     (         )  NA/NR 

4. Qual o tempo da exposição (médio por aplicação):______________________ (         )  NA/NR 

5. Quando foi a última exposição (aplicação):_______________________________ (         )  NA/NR 

6. Qual (is) o(s) mês (meses) do ano em que o(a) sr(a) usa ou usava agrotóxicos em maior quantidade, EM 

MÉDIA?_____________________________________________ (         ) Não sabe informar (         )  NA/NR 

7. Tipo de contato com o produto (agrotóxico):   (    ) 1 Aplicação     (    ) 2 Preparo calda       

(    ) 3 Limpeza de equipamentos        (    ) 4 Outros_____________________________ (         ) 3 NA/NR 

8. Qual produto agrotóxico utilizado: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

9. Tipo de aplicação: (    ) 1 Costal    (    ) 2 Trator   (    ) 3 Outros especificar:_______________ (      ) 3 NA/NR 

10. Como se dá a compra de agrotóxicos: (   ) 1 Receituário agronômico   (    ) 2 Por conta própria (    ) 3 NA/NR 

11. A compra é feita em loja da cidade (    ) 1 Sim       (    ) 2 Não      (     ) 3 NA/NR 

Local da compra:___________________________________________________________________________ 

12. Recebe orientação quanto ao uso do produto: ( ) 1 Não  (  ) 2 Sim, quem 

orienta:____________________________ (    ) 3 NA/NR 

13. Faz a leitura de rótulos: (    ) 1 Não (    ) 2 Sim  (      ) 3 NA/NR 

14. Faz uso de EPI: (    ) 1 Luvas      (    ) 2 Botas      (    ) 3 Viseira   (    ) 4 Boné    (    ) 5 Máscara   (    ) 6 Capuz         

(    ) 7 Calça hidrorrepelente     (    ) 8 Paletó       (    ) 9 Avental         (    ) 10 Outros _____________ 

15. Se não usa, descreva o motivo:____________________________________________________________ 

16. Recebeu orientação para uso do EPI: (    )  1 Não                  (    ) 2 Sim          (    ) 3 NA/NR 

17. Alimenta-se durante a aplicação:    (    ) 1 Não                  (    ) 2 Sim      (    ) 3 NA/NR 

18. Se sim, quais as medidas de higiene tomadas:________________________________________________ 

19. Fuma durante a aplicação: (    ) 1 Não        (    ) 2 Sim    (    ) 3 NA/NR 

20. Medidas de higiene (explique): ___________________________________________________________ 

21. Respeita intervalo de segurança para reentrada na área de aplicação:  (     ) 1 Não      (    ) 2 Sim, quanto 

tempo:_______________  (    ) 3 NA/NR 

22. Qual é o destino das embalagens vazias:      (     ) 1 Lixo comum        (    )  2 Aterro        (    )  3 Queima      

(    ) 4 Deixa na lavoura    (    ) 5  Armazena  (    ) 6 Outro, explicar:________________________ (    ) 7 NA/NR 

23. Onde guarda produtos de uso agrícola: _____________________________________________________ 
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24. Despejo dos dejetos de lavagem dos equipamentos: ___________________________________________ 

25. Ao terminar a pulverização quais as medidas tomadas em relação ao corpo:    

(    ) 1 Toma banho        (    ) 2 Apenas troca de roupa        (    ) 3 Mantém o mesmo vestuário.  (     ) 4 NA/NR 

26. Como faz a lavagem da roupa: ________________________Quem lava:_____________________________ 

27. Como faz a lavagem do EPI:____________________________Quem lava:___________________________ 

 

Das possíveis intoxicações: 

1.Já sofreu intoxicação:   (    ) 1 Não         (    )  2 Sim, Se sim qual produto associado:___________________ 

(    ) 3 NA/NR  

2. Após o uso do(s) produto(s) sentiu algum(ns) desse(s) sintoma(s): 

1. Agitação / Irritabilidade?  (    ) 1 Não   (   ) 2 Sim   

2. Formigamento / dormência?   (    )1 Não   (   ) 2 

Sim   

3. Visão turva?   (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim            

4. Coceira, irritação ou alergia na pele?   

(       ) 1 Não    (      ) 2 Sim  

5. Dor de cabeça?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim                           

6. Diarréia?   (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim           

7. Dor na barriga?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim    

8. Falta de apetite?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim      

9. Câimbras?  (    ) 1  Não   (    ) 2 Sim                                   

10.Enjôo/náuseas/ânsias?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim     

11. Fraqueza intensa?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim      

12.Falta de ar?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim                                   

13. Salivação?    (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim    

14. Lacrimejamento / irritação nos olhos?   

(    ) 1 Não   (    ) 2 Sim                                     

15. Palpitação/coração disparado? (    ) 1 Não (    ) 2 

Sim      

16. Tremores?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim     

17. Tonteira/zonzeira/vertigens? (    ) 1 Não   (    ) 2 

Sim         

18. Vômito?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim     

19. Tosse?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim                                        

20. Suor excessivo?   (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim   

21. Catarro?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim                                         

22. Chiado/ sibilos?  (    ) 1  Não   (    ) 2  Sim    

23. Digestão difícil?  (    )  1 Não   (    ) 2  Sim

 

Conhecimento do manejo ecológico: 

1.Quanto aos produtos de consumo próprio (hortaliças e outras, caso tenha) são produzidos com uso de produtos 

químicos: (   ) 1 Não (   ) 2 Sim,  se sim esclarecer: ____________________________(    ) 3 NA/NR  

2. Tem alguma área destinada exclusivamente para este cultivo: (      ) 1 Não (      ) 2 Sim  Se sim 

local:_____________________ (    ) 3 NA/NR 

3. O excedente destes produtos são vendidos: (    ) 1  Não (    ) 2 Sim; Se sim onde?_______________________ 

(    ) 3 NA/NR 

4. Tem algum conhecimento sobre agroecologia ou produção orgânica: (    )  1 Não  (     ) 2 Sim  (    ) 3 NA/NR 

Explique: ________________________________________________________________________________ 

5. Qual a motivação para a produção alternativa: ___________________________________(    ) 3 NA/NR 

 

Percepção de risco 

1.Você tem medo de usar agrotóxicos?   (    )  1 Não   (    )  2 Sim      (    ) 3  NS/NR 

2.Você deixaria seu filho trabalhar com agrotóxicos?  (    ) 1 Não   (    )  2 Sim     (    ) 3 I NS/NR 

3.Seu filho trabalha na lavoura?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim     (    ) 3 I NS/NR   (    ) 4  Não tem filhos 



106 
 

 

3.1. Caso não, você gostaria que ele trabalhasse na lavoura?  (    )  1 Não   (    )  2 Sim      (    ) 3 I NS/NR 

4.Você acha que é possível, hoje, trabalhar na lavoura sem usar agrotóxicos?   

(    ) 1  Não   (    ) 2 Sim      (    ) 3 NS/NR 

5.Você testaria algum método de plantio que não usasse agrotóxicos hoje?  

(    ) 1 Não   (    ) 2 Sim     (    ) 3 I NS/NR 

6.Você conhece alguém que planta sem usar agrotóxico?  (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim     (    ) 3 I NS/NR 

7. Agora nós vamos falar algumas frases, e você deverá responder NA SUA OPINIÃO se essas frases são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 

a) Trabalhar na agricultura é seguro                                                                                   (    ) 1 V   (    ) 2 F      

b) Só os mais fracos adoecem trabalhando com agrotóxicos                                             (    )  1 V   (    ) 2 F      

c) Residir próximo a plantações é seguro                                                                           (    )  1 V   (    )  2 F     

d) Trabalhar na agricultura causa problemas de intoxicação                                              (    )  1 V   (    )  2 F      

e) Residir próximo a plantações causa problemas de intoxicação                                      (    )  1 V   (    )  2 F     

f) Só os mais fracos têm problemas de saúde residindo próximo a uma plantação            (    )  1 V   (    )  2 F        

g) É impossível plantar e colher bons produtos sem agrotóxico                                         (    )  1 V   (    )  2 F                      

h) Os agrotóxicos não fazem mal para o ambiente, só para as pessoas                               (    )  1 V   (    )  2 F      

i) Os agrotóxicos não fazem mal para as pessoas, só para o ambiente                                (    )  1 V   (    )  2 F      

AS PERGUNTAS QUE FAREI AGORA SÃO SOBRE ASPECTOS MAIS PESSOAIS, DOS ÚLTIMOS 3 

MESES 

1. Sente-se nervoso, tenso ou preocupado?                          (    ) 1 V   (    )  2 F      

2. Assusta-se com facilidade?                                               (    ) 1 V   (    )  2 F      

3. Sente-se triste atualmente ?  (    )  1 V   (    )  2 F      

4. O (a) sr(a) chora mais do que de costume?                                           (    )  1 V   (    )  2 F     

5. Tem dores de cabeça freqüentemente?                                 (    )  1 V   (    )  2 F     

6. O (a) sr(a) dorme mal?  (    )  1 V   (    )  2 F     

7. O (a) sr(a) sente desconforto estomacal?  (    )  1 V   (    )  2 F      

8. O (a) sr(a) tem má digestão?  (    )  1 V   (    )  2 F     

9. O (a) sr(a) tem falta de apetite?  (    )  1 V   (    )  2 F      

10. Tem tremores nas mãos?  (    )  1 V   (    )  2 F      

11. O (a) sr(a) se cansa com facilidade?  (    )  1 V   (    )  2 F      

12. Tem dificuldade em tomar decisões?                                                    (    )  1 V   (    )  2 F      

13. Tem dificuldade em ter satisfação em suas tarefas?                              (    ) 1 V   (    )  2 F      

14. Seu trabalho traz sofrimento?  (    )  1 V   (    )  2 F      

15. Sente-se cansado todo o tempo?  (    )  1 V   (    )  2 F      

16. Tem dificuldade de pensar claramente?                                                (    ) 1 V   (    )  2 F      

17. Sente-se incapaz de desempenhar papel útil em sua vida?                    (    ) 1 V   (    ) 2 F      

18. Tem perdido o interesse pelas coisas?                                                   (    ) 1 V   (    ) 2 F      

19. Tem pensado em dar fim à sua vida?                                                     (    ) 1 V   (    ) 2 F      

20. Sente-se inútil em sua vida?  (    ) 1 V   (    ) 2 F 

OBS:______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: “Os Impactos do Agronegócio à Saúde, ao Trabalho e ao Ambiente em um Perímetro 

Irrigado.” 

Nome do (a) Pesquisador (a): Paula Rayanne Lopes de Carvalho. 

Nome do (a) Orientador (a):Prof. Dra.CheilaNataly Galindo Bedor. 

 

1. Natureza da pesquisa: A sra (o sr.) está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa que tem como 

finalidade estudar os impactos do agronegócio à saúde, ao trabalho e ao ambiente nessa região. 

2. Participantes da pesquisa: Irão participar da pesquisa 95 agricultores do projeto Mandacaru II e 47 

funcionários públicos da UNIVASF, totalizando 142 pessoas. Todos responderão a um questionário. Entre esses 

agricultores, 47, que trabalhem na aplicação de agrotóxicos e os 47 funcionários da UNIVAS realizarão os 

Testes de Micronúcleo, com a coleta de células da mucosa bucal e testes para detecção de resíduos em sangue, 

urina e pele. O critério de inclusão para todos os participantes será idade superior a 18 anos, para os funcionários 

públicos também de não ter exercido nenhuma atividade agrícola durante a vida e que não ter feito, 

recentemente, uso de veneno domiciliar. Não poderão participar desse estudo pessoas com presença de 

ulcerações ou lesões visíveis na mucosa oral. 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo a sra (o sr) permitirá que a pesquisadora colete 

amostra da mucosa bucal e pele através de uma raspagem gentil e coletas de amostras de sangue, urina na 

Unidade de saúde e que aplique questionários para obter informações sociodemográficas e acerca da qualidade 

de vida no trabalho. A sra (o sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra (o sr.). Sempre que quiser poderá 

pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário através 

do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 

4. Sobre as entrevistas: As entrevistas para aplicação dos questionários e coletas das amostras biológicas serão 

realizadas nas residências dos moradores do Projeto Mandacaru II e/ou na Unidade Básica de Saúde, bem como 

na UNIVASF, ressaltando que os questionários serão preenchidos pela própria pesquisadora. 

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, não existindo 

riscos previsíveis para os participantes da mesma. Os participantes poderão sentir desconforto ou sentir 

constrangimento ao responder perguntas sobre a sua rotina pessoal e da sua família, bem como do seu 

conhecimento profissional e prático durante a realização da entrevista. Diante destes o Sr. (a sra) poderá recusar-

se a responder qualquer pergunta ou omitir parte da informação se considerá-la muito pessoal ou sentir 

desconforto em falar. 

A técnica da coleta de células da mucosa bucal e de pele é pouco invasiva, não causará dor e nem desconforto ao 

participante, assim como a coleta da urina que será realizada pelo próprio participante.  

A coleta de sangue será realizada na Unidade Básica de Saúde por uma pessoa habilitada a utilizar os 

procedimentos adequados para não haver riscos aos participantes, porém há possibilidade de ocorrer riscos e 

desconfortos relacionados à coleta venosa, ainda que raros e passageiros, como dor localizada, hematoma, 

desmaio e infecção no local da punção. Esses desconfortos devem desaparecer em poucos dias, porém se houver 

necessidade o participante será acompanhado pela profissional da UBS. Para a realização dessa coleta o 

participante da pesquisa deverá dar também o seu consentimento 
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Reafirmamos que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 

usados oferece riscos à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente a 

pesquisadora e sua orientadora (e/ou equipe de pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos 

comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa. 

7. Benefícios: Ao participar desta pesquisa a sra (o sr.) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos 

que este estudo traga informações importantes sobre as consequências do modelo do Agronegócio e os prejuízos 

causados por ele tanto nas relações de trabalho, quanto na saúde ambiental e humana das regiões agrícolas do 

nosso país, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa contribuir com o 

aumento de estudos e consequentemente da produção científica desse tema para que haja uma maior criticidade 

com relação ao monopólio do agronegócio bem como um maior rigor na avaliação dos riscos que o uso dos 

agrotóxicos pode trazer a população e na política atual de comercialização dessas substâncias, onde pesquisador 

se compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme 

previsto no item anterior. 

8. Pagamento: A sra (o sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será 

pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. 

Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e 

autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em 

participar da pesquisa. 

_____________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

____________________________________________ 

Paula Rayanne Lopes de Carvalho (Pesquisador) 

 

___________________________________________ 

CheilaNataly Galindo Bedor(Orientador) 

 

Pesquisador: Paula Rayanne Lopes de Carvalho (74)98826-4999 

Orientador: CheilaNataly Galindo Bedor(87)21016798 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor Alvaro Rego Millen Neto 

Vice-Coordenadora: Deuzilane Muniz Nunes 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896 

E-mail cedep@univasf.edu.br 
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Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

OS IMPACTOS DO AGRONEGÓCIO À SAÚDE, AO TRABALHO E AO AMBIENTE EM
UM PERÍMETRO IRRIGADO

Cheila Nataly Galindo Bedor

Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

2
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Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
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DADOS DO PARECER

1. O projeto de pesquisa está ligado a projeto de mestrado e a sua equipe executora é composta por:

CHEILA NATALY GALINDO BEDOR (orientadora) e Paula Rayanne Lopes de Carvalho (mestranda). O

projeto contempla todas as seções essenciais para a análise ética.

Apresentação do Projeto:

2. Os objetivos estão bem delineados, são exequíveis, estão em acordo com a metodologia proposta e

podem ser atingidos no prazo estipulado pelo cronograma.

Objetivo da Pesquisa:

3. Foi realizada uma análise dos riscos pertinente, com previsão de estratégias para minimizá-los, assim

como foram apresentados os potenciais benefícios que a pesquisa pode propiciar aos seus participantes.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

4. O projeto foi adequado.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

5. Os termos foram adequados.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

56.304-205

(87)2101-6896 E-mail: cedep@univasf.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida José de Sá Maniçoba, s/n
Centro
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Fax: (87)2101-6896
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6. Aprovação

Recomendações:

7. O projeto foi corrigido e atende aos aspectos éticos de proteção aos participantes da pesquisa.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

É com satisfação que informamos formalmente a Vª. Srª. que o projeto "OS IMPACTOS DO

AGRONEGÓCIO À SAÚDE, AO TRABALHO E AO AMBIENTE EM UM PERÍMETRO IRRIGADO" foi

aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas (CEDEP) da UNIVASF. A partir de

agora, portanto, o vosso projeto pode dar início à fase prática ou experimental. Informamos ainda que no

prazo máximo de 1 (um) ano a contar desta data deverá ser enviado a este comitê um relatório sucinto

sobre o andamento da pesquisa.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
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ANEXO B – RESUMO SUBMETIDO NO I CONGRESSO INTERNACIONAL 
INTERDISCIPLINAR EM EXTENSÃO RURAL E DESENVOLVIMENTO 

 
 

Insegurança alimentar em um perímetro irrigado em Juazeiro-BA 

Food insecurity in na irrigated perimeter in Juazeiro-BA 

 

ANINGER, Paula Rayanne Lopes de Carvallho1; CAVALACHE, Monize da Silva2; BEDOR, CheilaNataly 

Galindo3 

1 Universidade Federal do Vale do São Francisco, paulaunivasf@gmail.com; 2Universidade Federal do Vale do 

São Francisco, monizecavalache@hotmail.com; 3 Universidade Federal do Vale do São Francisco, 

cheila.bedor@univasf.edu.br  

 

Área Temática: Agricultura Urbana/Periurbana, Agroecologia e Segurança Alimentar: Experiências, 

Ruralidades, Agroecossistemas e o Desenvolvimento Sustentável 

Resumo  

O objetivo deste estudo foi conhecer a percepção dos moradores do perímetro irrigado Mandacaru II em relação 

ao acesso aos alimentos, com intuito de contribuir para o debate sobre a segurança alimentar em regiões 

agrícolas no país. Participaram 95 moradores, que responderam a um questionário com perguntas 

sociodemográficas e relacionadas à segurança alimentar, baseado na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

(EBIA). Observou-se que 40,0% (n=38) dos moradores vivem uma realidade de insegurança alimentar. Mesmo 

moradores que trabalhavam diretamente no plantio e colheita, referiram não ter acesso aos alimentos das 

plantações para consumo próprio. Apesar do Brasil ser um grande produtor de alimentos, a população rural que 

trabalha inserida no agronegócio ainda precisa que o seu direito de acesso à alimentação segura em qualidade e 

quantidade seja garantido. 

Palavras-chave: Segurança alimentar; Direito à alimentação: Zona rural. 

Abstract 

The objective of this study was to know the perception of residents of the Mandacaru II irrigated perimeter 

regarding the access to food, in order to contribute to the debate on food security in agricultural regions in the 

country. There was a total of 95 respondents to a questionnaire with sociodemographic questions related to food 

safety, based on the Brazilian Scale of Food Insecurity (EBIA). It was observed that 40.0% (n = 38) of the 

residents live a reality of food insecurity. Even residents who worked directly in planting and harvesting, 

reported not having access to food from plantations for their own consumption. Although Brazil is a major food 

producer, the rural population working in the agribusiness still needs to guarantee its right of access to safe food 

in quality and quantity. 

Keywords: Food Supply; Food and Nutrition Security; Rural Areas. 

 

Introdução  

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), segurança alimentar 

“significa que as pessoas podem produzir suficientes alimentos, ou comprá-los, para satisfazer suas necessidades 

diárias a fim de levar uma vida ativa e saudável” (FAO, 2015). 

 

Todavia esse conceito por ser complexo ainda está em construção. Para que se tenha segurança alimentar deve-se 

levar em consideração a segurança e qualidade dos alimentos e o acesso de toda a população a alimentos de boa 

qualidade nutricional e que sejam isentos de componentes químicos que possam prejudicar a saúde humana, 

como os agrotóxicos. Outro ponto relevante é o respeito aos hábitos e à cultura alimentar, intrínseco às 

preferências alimentares das comunidades locais e nas suas práticas de preparo e consumo. E ainda, a 
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sustentabilidade do sistema alimentar, cuja produção desses alimentos não venham a comprometer a capacidade 

futura de produção, distribuição e consumo (MALUF; MENEZES, 2000). 

 

Além disso, o acesso físico e regular aos alimentos para manter uma alimentação saudável e variada é um dos 

aspectos que compõe a segurança alimentar, sendo o direito à alimentação adequada assegurado por leis 

internacionais e nacionais. A alimentação, por sua vez, está tanto vinculada ao acesso a produtos de boa 

qualidade e em quantidades suficientes, quanto às condições econômicas da população em adquirir esses 

alimentos (MANIGLIA, 2009). 

 

Diante do exposto, são necessários estudos que conheçam a realidade de comunidades rurais sobre a segurança 

alimentar. O presente estudo, teve como objetivo conhecer a situação acerca da segurança alimentar no perímetro 

irrigado Mandacaru II, localizado em Juazeiro - BA. 

 

Desta forma, este trabalho poderá contribuir com a discussão acerca da “Agricultura Urbana/Periurbana, 

Agroecologia e Segurança Alimentar: Experiências, Ruralidades, Agroecossistemas e o Desenvolvimento 

Sustentável”, uma vez que discute dados recentes e inéditos sobre uma população rural 

 

Material e Métodos 
 

Trata-se de um estudo descritivo, realizado no Projeto Mandacaru II, também conhecido como Projeto Tourão, 

zona rural do município de Juazeiro-BA, distante à 16 km do centro da cidade. Participaram do estudo 95 

moradores desse perímetro irrigado, com critério de inclusão ter idade acima de 18 anos. 

 

A amostra foi calculada a partir da fórmula de população finita, utilizando-se uma estimativa de 7% de 

intoxicações por agrotóxicos na população do Submédio do Vale do São Francisco, descrita por Bedor e 

colaboradores (2009), admitindo-se um erro amostral de 5% e um intervalo de confiança de 95%. Assim a 

amostra foi estimada em 95 participantes, com base na população do Projeto Mandacaru II de 1836 habitantes 

com idade acima dos 15 anos, conforme dados do último remapeamento dos Agentes da Unidade Básica de 

Saúde desse Projeto (ano 2016). 

 

Para a obtenção dos dados foi utilizada a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), instrumento para 

mensurar a percepção das famílias em relação ao acesso aos alimentos e a realização de refeições, frente à sua 

disponibilidade financeira, além de um questionário sociodemográfico.  

 

O desenvolvimento da EBIA é resultado da adaptação e validação da escala do Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos, validado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e outras instituições em 2003 

(SEGALL-CORRÊA; MARIN-LEON, 2009) e adaptado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 

2010 (BRASIL, 2014). Dos 14 itens da escala, oito são relativos aos adultos moradores no domicílio e seis às 

crianças. A cada pergunta da escala são dadas as alternativas de respostas "Sim" e "Não" (HOFFMANN, 2013). 

 

Para famílias somente com adultos, a escala classifica em Segurança Alimentar (S.A.), quando todas as respostas 

são respondidas negativamente; em Insegurança Alimentar Leve (I.A.L): de 1 a 3 respostas positivas; 

Insegurança Alimentar Moderada (I.A.M) de 4 a 5 respostas positivas; e Insegurança Alimentar Grave (I.A.G) de 

6 a 8 respostas positivas (HOFFMANN, 2013). 

 

A coleta ocorreu entre outubro de 2016 e março de 2017, por meio de busca ativa dos participantes. Os 

questionários foram aplicados em entrevistas individuais, nas casas ou lavouras em que trabalhavam os 

moradores do perímetro. 

 

Os dados obtidos foram inseridos e tabulados no programa Excel®, sendo calculadas as frequências absoluta e 

relativa das principais variáveis encontradas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNIVASF com 

número CAAE 45647515.9.0000.5196. 

 

Resultados e Discussão 

 

A maioria dos moradores entrevistados do projeto mandacaru II pertenciam ao sexo masculino (68,4%, n= 65), 

eram casados ou encontravam-se em união estável (65,2%, n=62), sendo adultos jovens com idade entre 21 e 40 

anos (64,2%, n=61). A maior parte desses eram trabalhadores rurais (77,9%, n=74), com renda mensal de até 2 

salários mínimos por mês (91,6%, n=87), considerado o salário mínimo do ano de 2017, equivalente a R$ 

937,00. Além disso, 13,7% (n=13) dos moradores relataram ter algum tipo de dívida financeira no momento. 
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A classificação da segurança alimentar e graus de insegurança das famílias estudadas, segundo a EBIA pode ser 

visualizada na tabela 1. O questionário aplicado continha sete questões, uma a menos que a escala EBIA para 

adultos, e para não influenciar na escala essa questão foi considerada como resposta negativa para todos os 

moradores. Sendo assim, o número encontrado para os diferentes graus de insegurança alimentar pode ser maior 

do que aqui relatado. 

 

Tabela 1 – Classificação da (In)segurança alimentar dos moradores do Projeto Mandacaru II, 2017 

Fonte: dados dos autores. 

 

Conforme a EBIA, a segurança alimentar é quando se tem o acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade e em quantidade suficiente, sem iminência de sofrer restrição no futuro próximo. A insegurança 

alimentar leve por sua vez, é quando há preocupação ou incerteza quanto a disponibilidade de alimentos no 

futuro em quantidade e qualidade adequadas. A moderada refere-se à redução quantitativa de alimentos e/ou 

ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre adultos. E a grave, é quando há uma 

redução quantitativa de alimentos e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre 

adultos e/ou crianças; e/ou privação de alimentos e até mesmo a fome (BRASIL, 2014). 

 

Destaca-se que alguns moradores podem ter se sentido constrangidos em relatar dificuldades financeiras, 

principalmente para comprar mais alimento, o que pode ter sido uma limitação no tocante aos dados obtidos 

acerca das perguntas sobre possíveis privações alimentares. Esse constrangimento pôde ser observado em alguns 

entrevistados responderam ter sentido fome e não ter se alimentado, ou ter deixado de fazer uma refeição porque 

não tinham dinheiro para comprar mais comida. 

 

Apesar do marketing do agronegócio transmitir a ideia de que esse modelo produtivo é vantajoso para todos, 

percebe-se que os moradores entrevistados desse perímetro, o qual está ativamente inserido neste modelo 

produtivo, encontram-se em situação de insegurança alimentar segundo a percepção de aproximadamente 40,0% 

(n=38) das famílias entrevistadas. 

 

O agronegócio traz consigo uma realidade de desigualdades e contradições, na qual por um lado se tem a 

produção alta de alimentos e por outro um baixo consumo pela população interna. Isso foi observado no 

perímetro estudado, visto que por se tratar em sua maioria de trabalhadores rurais temporários (36,8%, n=35), os 

mesmos não tinham acesso ao que plantavam para comer. 

 

A baixa renda mensal pode ser um fator que está atrelado à falta de dinheiro para a compra de alimentos, o que 

corrobora os resultados de Vianna e Segall-Corrêa (2008), em um inquérito populacional realizado com 4533 

famílias de 14 municípios da Paraíba (em 2005), no qual observaram a prevalência de 52,5% de insegurança 

alimentar quando somada as porcentagens dos diferentes graus de insegurança, leve, moderada e grave, e 

destacaram  a falta de dinheiro para a aquisição de alimentos e a falta de produção agrícola como os motivos 

mais referidos para explicar a insegurança alimentar, sendo ambos mais frequentes na área rural. 

 

Além disso, em um estudo realizado em uma comunidade da zona rural de Vitória da Conquista (BA), foi 

observado que variáveis como a participação em programas assistenciais do governo e nível econômico 

apresentaram associação estatística significativa com a insegurança alimentar presente em 65,9% (n=41) das 

famílias daquela população. Os autores concluem ainda que o direito humano à alimentação adequada não está 

sendo garantido na comunidade estudada, pois as famílias têm preocupação com a obtenção de alimentos, com a 

restrição e/ou deficiência quantitativa do alimento, e, até mesmo, com a fome, presente em uma parcela 

importante dos domicílios (DE ALMEIDA SOUSA et al, 2016). Situação semelhante ocorre na população 

estudada dos moradores do mandacaru II, demonstrando que a insegurança alimentar ainda é uma realidade das 

regiões agrícolas do nosso país. 

SITUAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR (n=95) N % 

Segurança alimentar 57 60,0 

Insegurança alimentar leve 29 30,5 

Insegurança alimentar moderada 8 8,4 

Insegurança alimentar grave 1 1,1 
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Conclusão 

Apesar do Brasil ser um grande produtor de alimentos, a população rural de perímetros irrigados que trabalha 

inserida no agronegócio ainda precisa que o seu direito de acesso à alimentação segura, em qualidade e 

quantidade seja garantido. 
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O desconhecimento da agroecologia e as consequências da agricultura 
convencional: Um estudo de caso

      Paula Rayanne Lopes de Carvalho Aninger¹ 
      Cheila Nataly Galindo Bedor² 
      
 
     

RESUMO
 
A agroecologia possui um conceito amplo sendo muitas vezes associada pela população a 
termos que reduzem a sua complexidade. O objetivo desse estudo foi investigar o conhe-
cimento sobre agroecologia em um Perímetro Irrigado do município de Juazeiro-BA. Os 
dados foram coletados através da aplicação de um questionário que abordava acerca do 
conhecimento sobre agroecologia, uso de agrotóxicos e a percepção de risco com relação 
ao uso dessas substâncias. A maioria dos moradores não possui conhecimento sobre agro-
ecologia e acham que é impossível plantar e colher bons produtos sem usar agrotóxicos. 
Apesar do medo em utilizar essas substâncias e a afirmação de que testariam algum mé-
todo de plantio sem usar esses produtos, a maior parte dos entrevistados acredita não ser 
possível trabalhar na lavoura sem elas. Diante disso, é necessário levar o conhecimento 
sobre agroecologia à toda a população, como forma de apresentar alternativas ao modelo 
produtivo que atualmente é empregado.

Palavras-chave: Agroecologia; Pesticidas; Perímetro Irrigado.

Unawareness of  agroecological and the consequences of  the use of  conventional 
production system: A case study 

ABSTRACT

Agroecology has a broad concept often associated by the population with terms that di-
minish its complexity. The purpose of  this study was to investigate the knowledge about 
agroecology in an Irrigated Perimeter of  the city of  Juazeiro-BA. The data were collect-
ed through Semi-structured questionnaires about agroecology, the use of  pesticides and 
their perception of  the risk regarding the use of  these substances. Most of  the residents 
do not have any knowledge regarding agroecology, and think that it is impossible to plant 
and harvest good products without using pesticides. Despite their fear in using pesticides 
and the assertion that they would test some method of  planting without using these 
products, the majority of  the interviewees believe that is impossible to farm without 
them. Given this, it is necessary to bring knowledge about agroecology to all the popu-
lation, as a way tointroduce alternatives to the productive model nowadays employed.

Keywords: Agroecology; Pesticide; Irrigated Perimeter.
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INTRODUÇÃO

 As exportações agrícolas de culturas no Brasil são responsáveis por fornecer uma 
significativa contribuição financeira para o país, no entanto, a chamada agricultura in-
dustrial traz consigo vários problemas econômicos, ambientais e sociais, bem como im-
pactos negativos à saúde pública, à integridade ecossistêmica, à qualidade dos alimentos 
e até transtornos dos sustentos rurais tradicionais, contribuindo para o endividamento de 
milhares de agricultores (ALTIERI, 2010).

 Nesse cenário, a agroecologia tem se tornado cada vez mais uma necessidade para 
se alcançar sistemas agrícolas mais sustentáveis, não só nacionalmente, mas mundial-
mente, diante da realidade do esgotamento dos recursos naturais que está ocorrendo em 
todo o planeta. A produção agrícola tem deixado de ser uma questão puramente técnica 
e passada a ser enxergada como um processo complexo que envolve dimensões sociais, 
culturais, políticas e econômicas (BESSA, VENTURA, ALVES, 2016).

 Apesar desse modelo de produção agropecuária baseado na industrialização da 
agricultura ser predominante no Brasil, as estratégias de desenvolvimento rural e agrí-
cola no país vêm incorporando nos últimos anos, um conjunto de iniciativas que vão 
contra a lógica dominante. Essas iniciativas são expressas tanto por meio de experiên-
cias práticas da agricultura familiar camponesa, quanto na ação do crescente movimento 
agroecológico que tem ganhado apoio de setores do meio acadêmico e técnico-científico 
(CAPORAL; PETERSEN, 2012).

 O conceito de agroecologia é muito amplo, uma vez que a mesma tem sido rela-
tada como ciência, prática e movimento social, mas também, mais recentemente, como 
política governamental, modalidade de educação formal e nova profissão, sendo ainda 
para alguns um modo de vida. Além disso, a noção de agroecologia está presente, prin-
cipalmente, em quatro campos sociais: o científico, o dos movimentos sociais, o governa-
mental e o educacional (NORDER et al, 2016). 

 A agroecologia ainda frequentemente é lembrada como uma agricultura menos 
agressiva ao meio ambiente, que promove a inclusão social e proporciona melhores con-
dições econômicas para os agricultores. A mesma ainda tem sido associada à oferta de 
produtos “limpos”, ecológicos, isentos de resíduos químicos, em oposição àqueles carac-
terísticos da “Revolução Verde” (CAPORAL; COSTABEBER, 2002a).

 A agroecologia pode ser vista também como uma estratégia intersetorial de pro-
moção à saúde, de sustentabilidade e de segurança alimentar e nutricional. No entanto, 
para fortalece essas estratégias, se faz necessário repensar o meio rural e a agricultura do 
nosso país, que como atividade primária essencial, repercute diretamente nas condições 
de vida da população (DE AZEVEDO; PELICIONI, 2011).

 Segundo os autores Caporal e Costabeber (2002a) o termo agroecologia, muitas 
vezes é empregado de maneira inadequada, sendo confundido com modelo de agricultura, 
produto ecológico, prática ou tecnologia agrícola e, até mesmo com uma política pública. 
Isso acarreta em um reducionismo do seu significado mais amplo, e atribui à agroecologia 
definições que são imprecisas e incorretas sob o ponto de vista conceitual e estratégico, 
diminuindo a sua real potencialidade de apoiar os processos de desenvolvimento rural.
 

EXTRAMUROS - Revista de Extensão da UNIVASF                                                                                           201
Volume 5, número 2 | 2017



 É preciso entender que na realidade, uma agricultura que trata apenas de subs-
tituir insumos químicos convencionais por insumos “alternativos”, “ecológicos” ou “or-
gânicos” não necessariamente será uma agricultura ecológica no seu sentido mais amplo. 
Além disso, nenhum produto será verdadeiramente “ecológico” se a sua produção estiver 
sendo realizada à custa da exploração da mão-de-obra. Ou, ainda, quando o não uso de 
certos insumos (para atender convenções de mercado) estiver sendo “compensado” por 
novas formas de esgotamento do solo ou de degradação dos recursos naturais (CAPO-
RAL; COSTABEBER, 2004).

 A agroecologia deve ser encarada ainda como uma ciência que respeita a diver-
sidade ecológica e sociocultural, e defende a necessidade de gerar um conhecimento ho-
lístico, sistêmico, contextualizado, subjetivo e pluralista, sendo este nascido a partir das 
culturas locais. Como um novo campo de estudo, o modelo pode contribuir para o dese-
nho de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, reforçando a necessidade de 
construção e reconstrução do conhecimento da população local, como estratégia básica 
para processos de transição agroecológica (GUZMAN, 2001).

 Tanto na prática quanto na teoria, a agroecologia precisa ser compreendida como 
um enfoque científico, uma ciência ou um conjunto de conhecimentos que possibilita 
uma análise crítica da agricultura convencional, no tocante à compreensão das razões 
pelas quais ela é insustentável. Dessa maneira, ela fornece bases científicas para apoiar 
o processo de transição para um estilo de agricultura baseado no adequado manejo de 
agroecossistemas, visando um desenvolvimento rural sustentável (CAPORAL; COSTA-
BEBER, 2002a).

 Os sistemas de produção predominantes nos perímetros irrigados do país são ba-
seados na utilização de tecnologia fundamentada nos insumos químicos sintéticos, refle-
xo da “Revolução Verde” e dos incentivos gerados por parte do governo federal na década 
de 1970. Em oposição ao modelo convencional empregado, a utilização de sistema de 
produção baseado na agricultura orgânica e práticas agroecológicas têm demonstrado 
ser possíveis nos perímetros irrigados da região do Vale do São Francisco, mais especifica-
mente no polo Petrolina-PE/Juazeiro-BA (GERMINO et al, 2015).

 Todavia, a realidade do conhecimento sobre a agroecologia e a implantação do 
processo de transição para práticas agroecológicas se encontra restrita a alguns períme-
tros de irrigação nessa região, visto que parte de moradores e trabalhadores rurais ainda 
não conhecem ou acreditam que não seja possível a utilização dessas práticas, como é o 
caso do Projeto Mandacaru II.

 A transição para um sistema agroecológico é um movimento complexo depen-
dente de uma construção social no contexto da transformação ambiental na agricultura 
entre agricultores, sociedade civil e representantes de instituições de ensino, pesquisa 
e extensão. Para que essa transição tenha êxito, é imprescindível ter de um lado o uso 
de técnicas agroecológicas pelos agricultores nos seus sistemas de produção, e do outro 
o consumo destes alimentos pela população. Essa relação é uma via de mão dupla que 
traz benefícios para ambos os lados, visto que o produtor garante soberania e segurança 
alimentar da população, e o consumidor por sua vez, retribui garantindo a soberania 
econômica e cultural do produtor, além de colaborar para a valorização do seu trabalho e 
produto (SANTIAGO et al, 2017).
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 De uma maneira geral, a agroecologia traz a ideia e a expectativa de ser uma nova 
agricultura, capaz de fazer bem aos homens e ao meio ambiente como um todo, e capaz 
de afastar da orientação da agricultura dominante, que é intensiva em capital, energia 
e recursos naturais não renováveis, além de ser agressiva ao meio ambiente, excludente 
do ponto de vista social e causadora de dependência econômica (CAPORAL; COSTABE-
BER, 2002a).

METODOLOGIA

 Este trabalho foi desenvolvido no Perímetro Irrigado Projeto Mandacaru II, co-
nhecido pelos seus moradores como Projeto Tourão. O mesmo é formado por 37 lotes e 
duas vilas principais, chamadas de Vila dos Colonos e Vila São José e está localizado à 
16km de distância do centro do município de Juazeiro-BA, a margem direita do rio São 
Francisco (figura 1). 
 

 De acordo com a Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão (AU-
PIT) as principais culturas exploradas no Projeto são cana-de-açúcar, manga, cebola, ba-
nana, melão, coco, uva e feijão (AUPIT, 2014). A infraestrutura desse perímetro compre-
ende 65 km de canais, 45 km de drenos, 42 km de estradas e 5 estações de bombeamento 
(CODEVASF, 2017). 

 O estudo foi realizado com moradores do perímetro. A amostra foi calculada com 
base no total de habitantes na faixa etária de 15 a 19 anos, correspondente a 1.836 mo-
radores, conforme último remapeamento dos Agentes da Unidade Básica de Saúde desse 
Projeto (JUAZEIRO, 2016). No cálculo foi utilizada a estimativa de intoxicações por 
agrotóxicos na população do Submédio do Vale do São Francisco, correspondente a 7%, 
descrita por Bedor et al (2009), admitindo-se um erro amostral de 5% e um intervalo 
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Figura 1. Locali-
zação do Projeto 
Mandacaru II. 
Juazeiro – BA. 
Fonte: AUPIT, 
2017.



de confiança de 95%. Foram incluídos no estudo moradores do Perímetro, de ambos os 
sexos, com idade superior a 18 anos. O tamanho da amostra mínima foi estimado em 95 
pessoas.

 A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um formulário, que teve como 
base o questionário utilizado pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes Da 
Silva (INCA/MS), adaptado para essa pesquisa. Os moradores responderam a esse formu-
lário que continham perguntas acerca do seu conhecimento sobre agroecologia, uso de 
agrotóxicos, possíveis intoxicações referidas e a própria percepção de risco com relação 
ao uso dessas substâncias.

 A coleta dos dados iniciou-se em outubro de 2016 e foi finalizada em fevereiro de 
2017. Os dados obtidos foram inseridos em um banco de dados e as variáveis estudadas 
tiveram suas frequências relativas calculadas.

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesqui-
sas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (CAAE é 55309516.4.0000.5196).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Foram entrevistados 95 moradores do Projeto Mandacaru II com idade média de 
34,6 anos (±11,8), sendo a maioria homens 68,4% (n=65). A maior parte dos entrevis-
tados eram trabalhadores rurais 77,9% (74), sendo 36,8,0% (n=35) temporários, 13,7% 
(n=13) proprietários, 17,9% (n=17) arrendatários e 9,5% (n=9) meeiros. 

 O tempo médio de moradia dos entrevistados no projeto é de 14,2 anos (± 9,8), 
sendo o nível de escolaridade da maioria apenas o ensino fundamental incompleto 63,2% 
(n= 60), e a renda média familiar de até dois salários mínimos 91,6% (n=87).

 Sobre o conhecimento de agroecologia, a maioria 64,2% (n=61) não sabe o que 
significa e 27,4% (n=26) não quiseram responder a essa pergunta. Dos que afirmaram 
conhecer o termo 8,4% (n=8) apenas três explanaram sobre esse conhecimento, referindo 
que agroecologia é “o plantio sem usar veneno” (agrotóxicos), um desses complementou 
que por isso a agroecologia “era mais saudável”.
 
 Esses relatos demonstram o conhecimento popular sobre a agroecologia que mui-
tas vezes reduz a sua complexidade, uma vez que a mesma envolve variáveis econômicas, 
sociais, ecológicas, culturais, políticas e até mesmo éticas (CAPORAL; COSTABEBER, 
2002a). Diante disso, o correto conhecimento sobre o que é agroecologia é algo essencial 
para retificar alguns equívocos conceituais que muitas vezes pode prejudicar o avanço da 
transição agroecológica (CAPORAL, 2009).

 Foi observado um desconhecimento por grande parte da população estudada so-
bre manejos ecológicos, em detrimento da reprodução da prática da agricultura baseada 
em uma intensa utilização de agrotóxicos, visto que dentre os 95 entrevistados, mais da 
metade 55,8% (n=53) afirmaram utilizar essas substâncias.

 Isso pode ser explicado pelo fato da prática predominante nesse perímetro de 
irrigação ser baseada no modelo do Agronegócio, com uma ampla utilização de agrotó-
xicos (BEDOR, 2009). Essas substâncias causam grandes prejuízos à saúde humana e ao 
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ambiente, e esses problemas advêm desde os resíduos, presentes em alimentos e na água, 
até casos de intoxicações humanas (RIGOTTO, 2011).

 Quando questionados se os produtos para consumo próprio eram produzidos com 
uso de produtos químicos, 44,2% (n=42) afirmaram que sim, e 35,8% (n=34) não possuía 
uma área destinada exclusivamente para este cultivo, sendo uma prática comum tirar do 
que planta para comer. Como o que é plantado para vender utiliza agrotóxicos infere-se 
que os moradores estão consumindo alimentos que podem conter resíduos dessas subs-
tâncias.

 Percebe-se que diante desse modelo produtivo, que faz uso extensivo de agrotó-
xicos, a população tanto dos trabalhadores que cultivam esses produtos, quanto dos con-
sumidores finais, podem estar de alguma maneira expostas aos resíduos da variedade de 
agrotóxicos que são utilizados nas plantações. Isso é preocupante, visto que tal situação 
tem se refletido na saúde pública, com elevação das suspeitas de diagnósticos de intoxica-
ção alimentar por resíduos de agrotóxicos nos alimentos (OLIVEIRA, 2014).

 As intoxicações por agrotóxicos referidas pelos entrevistados, ou seja, aquela em 
que a própria pessoa relata ter sofrido sem necessariamente ter sido diagnosticada por um 
médico, foi de 14,7% (n=14). Nos trabalhos realizados por Bedor et al (2009) e Corcino 
(2016) em perímetros irrigados de Petrolina-PE e Juazeiro-BA incluindo o projeto Tou-
rão, a intoxicação referida por agrotóxico foi de 7% e 9% respectivamente, esses dados 
somados ao descrito nesse estudo aponta que essa intoxicação vem aumentando ao longo 
dos anos. Por vários motivos esse agravo nem sempre está associado à procura dos servi-
ços médicos, o que pode refletir uma situação de vulnerabilidade dessa população diante 
do próprio processo produtivo no qual está inserida.

 Além disso, os moradores relataram sentir alguns sintomas após a aplicação de 
agrotóxicos nas lavouras, sendo os mais citados a coceira/irritação ou alergia na pele, dor 
de cabeça, tosse, lacrimejamento/irritação nos olhos e suor excessivo. Sintomas esses que 
podem estar associados à intoxicação por agrotóxico.

 Pôde-se observar que esses sintomas foram descritos tanto por moradores que 
trabalhavam diretamente aplicando os agrotóxicos, quanto aqueles com outras ocupa-
ções laborais da lavoura. Independente da atividade laboral havia uma exposição desses 
moradores pelo ar, uma vez que os mesmos se queixavam acerca do cheiro forte de agro-
tóxicos que era trazido pelo vento para suas residências, que na maioria das vezes ficam 
localizadas próximas às plantações.

 Percebe-se nesse perímetro uma ampla utilização de agrotóxicos nos vários tipos 
de culturas ali cultivadas, associada a uma realidade de desconhecimento por parte dos 
moradores do Projeto Mandacaru II das práticas Agroecológicas. Dentre os 95 entrevis-
tados, somente um morador afirmou já ter trabalhado com produção orgânica durante 
um ano e ter desistido por não ter sido rentável financeiramente.

 Essa falta de conhecimento é somada a um pré-conceito de que nesse perímetro 
não é possível plantar sem utilizar “os venenos”. Quando questionados se “atualmente é 
possível trabalhar na lavoura sem usar agrotóxicos”, 70,5% (n=67) dos entrevistados res-
ponderam não ser possível e 75,8% (n=72) afirmaram não conhecer alguém que plantasse 
sem usar essas substâncias.

EXTRAMUROS - Revista de Extensão da UNIVASF                                                                                            205
Volume 5, número 2 | 2017



 A afirmação de que é “impossível plantar e colher bons produtos sem a utilização 
de agrotóxicos”, presente em 67,3% (n=64) da população estudada, vinha acompanhada 
de explicações como: “por conta das pragas hoje não”; “se o caba plantar sem veneno não 
tira nada”; reforçando o desconhecimento dessa população sobre práticas diferentes do 
modelo já instalado nesse perímetro.

 Esse discurso entrou em contradição quando os moradores foram questionados 
se testariam algum método de plantio que não usasse agrotóxicos, já que 66,3% (n=63) 
dos entrevistados afirmaram que sim. Alguns moradores complementaram dizendo que 
“se o patrão mandar, sim”, por mais que os trabalhadores que lidam diretamente com os 
venenos em seu trabalho desejem alternativas para essa situação, por conta do modelo 
atualmente ali empregado, essa mudança só pode ocorre se for algo do interesse de seus 
patrões, caso contrário, eles serão obrigados a continuar utilizando essas substâncias.

 O que demonstra que o conhecimento da agroecologia é necessário em toda a 
população, e que essa conscientização precisa envolver tanto os trabalhadores rurais que 
lidam diariamente com os agrotóxicos nas lavouras, quanto os moradores dos locais vizi-
nhos e os empresários da região.

 Diante disso, uma alternativa que pode possibilitar a transição agroecológica, 
é o ensino da agroecologia por meio da comunicação entre a população do meio rural e 
os futuros profissionais que atuarão no campo, como já vem sendo ocorrendo em outras 
regiões do país (COSTA et al, 2016).

 Germino e colaboradores (2015) destacam ainda que a utilização de metodologia 
participativa com os agricultores possibilita uma construção melhor do entendimento em 
torno do tema que deseja ser trabalhado na comunidade, sendo esse tipo de abordagem 
uma estratégia útil para viabilizar a prática da agricultura orgânica nos perímetros irri-
gados da região do Vale do São Francisco. 

 Os moradores do Projeto de irrigação do Mandacaru II entendem os males cau-
sados pelo modelo tecnológico dependente químico que utilizam. Quando questionados 
sobre os riscos que os agrotóxicos podem causar à saúde humana e ao ambiente, 83,2% 
(n=79) dos moradores achavam que era falsa a afirmativa que “os agrotóxicos não fazem 
mal para o ambiente, só para as pessoas”, e 93,7% (n=89) disseram ser falsa a afirmativa 
“os agrotóxicos não fazem mal para as pessoas, só para o ambiente”. Isso reflete um nível 
de consciência sobre os riscos que o emprego desses produtos químicos pode causar, visto 
que vários entrevistados complementavam suas respostas afirmando “faz mal pros dois”.

 Outro aspecto importante analisado foi a percepção de risco por parte desses mo-
radores no que diz respeito ao medo de utilizar agrotóxicos. A maioria dos entrevistados 
64,2% (n=61) afirmou ter esse medo. Sendo assim, como forma de viabilizar alternativas 
ao modelo produtivo empregado nessa região, a realização de outros trabalhos envolven-
do o tema agroecologia, bem como o seu ensino para a população se fazem necessários.

 Várias estratégias podem ser adotadas para promover o diálogo com as comuni-
dades rurais e levar o conhecimento sobre práticas agroecológicas no sentido mais amplo 
da agroecologia, com o intuito de fornecer embasamento para que essa população possa 
adotar esse modelo produtivo em contraposição ao atual, capaz de proporcionar ao mes-
mo tempo a sua sobrevivência e um desenvolvimento rural sustentável.
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CONCLUSÃO

 A maioria dos moradores entrevistados do Projeto Mandacaru II demonstraram 
não saber o que é agroecologia e já ter um conceito pré-formado de que não é possível 
atualmente trabalhar na agricultura sem o emprego dos agrotóxicos. Apesar de ter medo 
de utilizar essas substâncias e ter um conhecimento básico sobre os riscos que as mesmas 
podem causar à saúde e ao ambiente, essa população se vê obrigada a continuar traba-
lhando da mesma forma, por acreditar que não existem alternativas que ao mesmo tem-
po sejam mais saudáveis para o homem e para o ambiente e financeiramente rentáveis.
 
 A falta de conhecimento sobre práticas agroecológicas é algo ainda identificado 
como comum no meio rural brasileiro, visto que por conta do modelo do agronegócio e 
dos interesses da indústria dos produtos agroquímicos, a liberdade de escolha sobre qual 
tipo de agricultura o trabalhador rural deseja ter, fica submissa a imposição das práticas 
do mercado agrícola. Diante disso, se faz necessário levar o conhecimento sobre a agroe-
cologia a toda a população do meio rural, e mostrar que é possível fazer uma agricultura 
mais sustentável, que não degrade tanto o ambiente e a saúde daqueles que necessitam 
dela para sobreviver.
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