
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIENCIAS DA SAÚDE E 
BIOLÓGICAS 

 

 

 

CARLOS AUGUSTO DA CRUZ 

 

 

 

 

POTENCIAL CARCINOGÊNICO DOS AGROTÓXICOS 
UTILIZADOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES NOS 

PERÍMETROS PÚBLICOS DE MANDACARU E MANIÇOBA, 
SITUADOS EM JUAZEIRO-BAHIA 

 

 

 

 

 

 

PETROLINA, PE 

2014 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ficha Catalográfica Elaborada por 
Gerluce Guimarães Lustosa 
Bibliotecária – CRB 712.R 5ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Cruz, Carlos Augusto da  
                  
 Potencial Carcinogênico dos Agrotóxicos Utilizados pelos Agricultores 
Familiares nos perímetros Públicos de Mandcaru e Maniçoba, Situados em 
Juazeiro – Bahia / Carlos Augusto da Cruz, Petrolina 2014. 
                40 f. il. 
                Orientadora  Profª Drª Lúcia Marisy Souza Ribeiro Oliveira 
                Co-Orientador Prof. Dr. José Osmã Teles Moreira 
                Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Vale do São 
Francisco – UNIVASF, 2014. 
 
                1. Produtos Quimicos Agrícolas  2, Agrotóxicos   3. Agricultores 
Familiares  4. Projetos de Irrigação – Brasil – Nordeste   I- Oliveira, Lúcia 
Marisy Souza Ribeiro  II- Moreira, José Osmã Teles  III- Universidade Federal 
do Vale do São Francisco-UNIVASF   IV- Título 
 
                                                                                                          CDD  632.95 



 

Potencial Carcinogênico dos Agrotóxicos Utilizados 

pelos Agricultores Familiares nos Perímetros Públicos de 

Mandacaru e Maniçoba  Situados em Juazeiro – Bahia 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Trabalho apresentado a Universidade  
Federal do Vale do São Francisco – 

UNIVASF, Campus I, como requisito 
para obtenção do título de –Mestre em  

Ciências da Saúde e Biológicas. 
. 
 

Orientadora: Profª Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira 
Co-orientador: Prof José Osmã Teles Moreira 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Petrolina-PE 
2014 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, 
Manoel Belfort da Cruz e 
Ornelina Lopes da Cruz 

“in memoriam!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minha família, pelo apoio e compreensão 
 

 



AGRADECIMENTOS 
 

Ao meu Deus pelo dom da vida, principalmente por não me haver permitido quedar-me vencido 

ante a doença. 

 

A minha família, esposa, filhos, filha, noras, genrro e netos, especialmente a Gracinha, 

minha querida companheira não só de  Mestrado, mulher decidida, por estarmos lado a lado em 

todas as horas pelas quais já passamos nesses trinta e seis anos de companheirismo. 

 

A minha Orientadora, Professora Doutora, Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira, mulher 

acima de tudo generosa, que me aceitou como seu orientando, sem muitas perguntas e sem 

muitos questionamentos. 

 

Sinceros agradecimentos à Profª Drª Mônica Tomé Pereira, pelos conhecimentos e pela ajuda 

na Estatística. 

 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNUIVASF, por haver nos concedido 

esta oportunidade ímpar. 

 

Ao meu Có-Orientador, Professor Doutor, José Osmã Teles Moreira, pela camaradagem  e 

pela abertura que deu, até nos momentos de aprender 

 

Ao Prof. Doutor. Jairton Fraga Araújo, pela amizade com que me ajudou a realizar este 

sonho. 

 

A Mestra e Amiga, Professora Doutora, Márcia Bento Moreira, Coordenadora do Mestrado, 

que, como uma mãezona, procurou sempre aconchegar-nos, à todos, seus alunos, à sua volta.  

 

Aos Agricultores Familiares dos Perímetro Públicos de Mandacaru e Maniçoba, por me 

fornecerem tão vasto material e por participarem comigo dessa pesquisa, 

 

Aos Professores Doutores, Ruy de Carvalho Rocha e Pedro Humberto Felix de Souza, 

ambos do DTCS, Campus III da UNEB, em Juazeiro, que em nome da nossa antiga amizade 

não colocaram obstáculos quando necessitei deles. 

 

À UNIMED Vale do São Francisco, (Cooperativa de Trabalho Médico), através de sua 

Diretoria Executiva, pela colaboração e  apoio emprestados. 



 

Ao Dr. André Luiz Magalhães Fernandes, Diretor da UCT, (Unidade de Coleta e 

Transfusão), da FUNDAÇÃO HEMOBA/JUAZEIRO, pelo entendimento de que quanto mais 

nos especializarmos, mais necessários seremos ao Serviço Público. 

 

A 15ª DIRES/BA, e à 9ª GERES/PE, por haverem aberto os seus arquivos para a nossa 

pesquisa, se nenhum empecilho. 

 

Ao AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA, do Hospital Regional de Juazeiro –IMIP, e aos seus 

funcionários, por não medirem esforços para nos ajudarem nessa pesquisa.  

 

A todos aqueles que me ajudaram a levar avante esta pesquisa, que se me apresentou como um 

desafio a todo instante. 

 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA SEMIÁRIDO) 

      a) Srª Gislene Feitosa Brito Gama (Bibliotecária) 

      b) Sr. Paulo Pereira da Silva Filho (Mapoteca da Embrapa) 

 

Sr. Julio Barros de Sá  - “Seu Julinho”( Ex-Agricultor, desde a primeira leva, no Perímetro 

Irrigado do Mandacaru, verdadeira Enciclopédia viva da História daquele Perímetro) 

 

Engº Agronomo, Fábio Adriano  Barros de Sá (Funcionário da Embrapa Semiárido e 

agricultor no Perímetro de Mandacaru). Obrigado pela cooperação. 

 

Engº Agronomo, João Alves dos Santos (Funcionário da Embrapa Semiárido no Perímetro 

Irrigado de Mandacaru). Obrigado pela cooperação. 

 

Profª  Primária  D. Zulmira Alves dos Santos,  ( Secretária do Colégio Municipal 2 de julho, 

no  Perímetro Irrigado de Maniçoba), pela sua dedicação e apoio à nossa causa. 

 

Enfª Márcia Pomponet Santana ( Centro de Oncologia do Hospital Regional de Juazeiro-

IMIP), colaborando diretamente com a pesquisa. 

 

Enfº Aderbral   Cavalcanti Dias (Setor de Epidemiologia 15ª DIRES), pela paciência  e pelo 

apoio. 

 

Enfª Edna Maria Coelho  15ª Dires. 



 

Enfª Rosa  Cristina Pereira Paixão, 15ª Dires. 

 

Enfª Lúcia Marila de Araújo Possídio   (15ª DIRES e 9ª GERES). 

 

Enfª Mara Lúcia Cordeiro Lordelo Lima (l5ª DIRES  e 9ª GERES). 

 

Enfª Andréa Maia Sampaio Alonso Paz (Coordenadora do Setor de Epidemiologia da 15ª 

DIRES).  

 

Dr, Célio de Casto Araújo (Diretor da 15ª DIRES (JUAZEIRO/BA), Colega de mais de vinte 

cinco anos na labuta diária na Santa Casa de Misericórdia de Juazeiro. 

 

Dr. José Antonio Bandeira,  Diretor de Ensino e Pesquisa do IMIP, Juazeiro. Médico da nova 

geração. É deles o futuro. 

 

Dr. Rodrigo Alves Pinto– Chefe do Serviço de Oncologia do IMIP – Juazeiro-Bahia.  

 

Ao IMIP (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira) Em Juazeiro-Bahia. 

 

A Doutoranda em Ciências Biológicas e da Saúde, Carla Regine Regis Silva França, da 

Universidade Federal de Pernambuco, pela colaboração e pelo apoio. 

 

A Mestranda em Horticultura, Simone Alves de Souza, Campus III da UNEB, em Juazeiro, 

pela ajuda incalculável. 

 

 

 

 

 

 
               “Um dos paradoxos dolorosos do nosso tempo 

reside no fato de serem os estúpidos  os que têm a certeza, 

enquanto que os que possuem imaginação e inteligência 

se debatem em dúvidas e indecisões”. 

(Bertrand Russell) 



  



SIGLAS EXISTENTES NO TRABALHO 

- CODEVASF. Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba; 

- INCA, Instituto Nacional do Câncer; 

- Oms , Organização Mundial da Saúde; 

- IARC, Internacional Agency For Researchon Cancer; 

- ABRASCO, Associação Brasileira de Saúde Coletiva; 

- EPI, Equipamento de Proteção Individual; 

- OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde; 

- MIN, Ministério da Integração Nacional; 

- SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; 

- FAO, Food and Agriculture Organization; 

-  IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

- DIMAND, Distrito Irrigado de Mandacaru; 

- BA 210, Rodovia que liga os municípios de Sento-Sé a Curaçá, passando por Juazeiro; 

- DIM, distrito Irrigado de Maniçoba; 

- PUND, Programa das nações Unidas para o Desenvolvimento; 

- OECD, Organização for Economic Co-operation and DFevelopment; 

- SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola; 

- ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

- PARA, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxico em Alimentos; 

- UNIVASF, Universidade Federal do Vale do São Francisco; 

-15[DIRES, Diretoria Regional de Saúde; 

- 9ª GERES, Gerência Regional de Saúde; 

- CNS, Conselho Nacional de Saúde; 

- IMIP, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira; 

- APAMI, Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e a Infância. 



FIGURAS DO TRABALHO 

 

Fig. 01 Conjunto motor-bomba móvel...................................................... p. 06 

Fig. 02 Nossa dose de veneno................................................................... p. 07 

Fig. 03 Falta dos EPIs no agric.. dos projetos Mandacaru e Maniçoba.... p. 08 

Fig. 04 Embalagens de agrotóxicos........................................................... p. 12 

Fig. 05 Mapa do município de Juazeiro/BA............................................... p. 25 

Fig. 06 Irrigação por sulcos........................................................................ p. 29 

Fig. 07 Consumo dos agrotóxicos pelas principais culturas no Brasil 
2008................................................................................................ 

 
p. 33 

Fig. 08  Letalidade por agrotóxicos no brasil, nordeste e Ceará 2005-
2008................................................................................................ 

 
p. 34 

Fig. 09 Alimentos com resultados insatisfatórios em 2009, de acordo 
com o PARA/ANVISA...................................................................... 

 
p. 35 

Fig. 10 Fórmula Estatística do tamanho da amostra................................. p. 39 

Fig. 11 Óbitos por câncer na família..........................................................   p. 44 

Fig. 12 Uso correto dos ESIs....................................................................... p. 45 

Fig. 13 Uso incorreto da aplicação  dos agrotóxicos................................. p. 45 

Fig. 14 Utilização dos  EPI.......................................................................... p. 48 

Fig  15 Compra de agrotóxicos.................................................................. p. 49 

Fig. 16 Leitura do rótulo............................................................................ p. 49 

Fig. 17 Frequência da Aplicação................................................................ p. 50 

Fig. 18 Troca de roupa após a aplicação................................................. p. 50 

Fig. 19 Destino das embalagens................................................................ p. 51  

Fig. 20 Forma de higienização os equipamentos....................................... p. 52 

Fig. 21 Agroquuimicos de intoxicação....................................................... p. 52 

Fig. 22 Recebeu atend. Médico após a intoxicação...................................  p. 53 

Fig. 23 Tinha ciência da intoxicação........................................................... p. 53 

Fig. 24 Sintomas após o uso dos agroquímicos........................................ p. 54 

Fig  25 Tempo de exposição até o 1º banho.............................................. p. 55 

Fig. 26 Pulverização sistemas bomba........................................................ p. 55 

Fig. 27 Renda dos trabalhadores............................................................... p. 56 

Fig. 28        Principal lavoura............................................................................. p. 56 

Fig. 29 Agrotóxicos utilizados.................................................................... p. 57 

Fig. 30 Minicípío de origem....................................................................... p. 57 

Fig. 31   Como os OF e CARB. Exercem suas funções biológicas.................. p. 82 

   

   

   

  
 

 



 
 
 
 
 

T A B E L A S 
 

  
 
 

 

 

Tab. 01 Mortalidade por câncer no trabalho.............................................. p. 09 

Tab. 02 Característica da amostra analisada............................................... p. 42 

Tab. 03 Relação dos óbitos por câncer no município de Juazeiro/BA nos 
projetos de Mandacaru e Maniçoba, de 2009 a 2013................... 

 
p. 46 

Tab. 04 Complemento da tabela “Características da amostra analizada” p. 47 

Tab. 05 Leitura Estatíscica do Hepatograma.............................................. p. 63 

Tab. 06 Resultados dos testes de função hepática (Hepatograma) nos 
trabalhadores dos distritos de Mandacaru e Maniçoba................ 

 
p. 66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

G R Á F I C O S 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 01 Relação faixa etária e T.P. ...................................................... p. 64 
Gráfico 02 Relação alcoolismo e T.P........................................................ p. 65 
Gráfico 03 Relação tabagismo e T.P. ...................................................... p. 67 
Gráfico 04 Relação faixa etária e AChE................................................... p. 68 
Gráfico 05 Relação alcoolismo e AChE.................................................... p. 69 
Gráfico 06 Relação tabagismo e AChE..................................................... p. 70 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 

   Resumo................................................................................................ p.  01 
   Abstract............................................................................................... p.  02 
1. 0  Revisão de literatura......................................................................... p.  03 

 1. 1 Câncer em  alta................................................................................ p.  05 
 1. 2 Câncer relacionado ao trabalho........................................................ p.  07 
 1. 3 Risco atribuível................................................................................. p.  09 
 1. 4 Estudo de associação....................................................................... p.  10 
 1. 5 Avaliação toxicológica dos agrotóxicos............................................ p.  11 
 1. 6 Periculosidade ao meio ambiente..................................................... p.  12 
 1. 7 Exposição aos agrotóxicos e câncer..................................................... p.  14 
 1. 8 Agrotóxicos e desregulação endócrina................................................ p.  15 
 1. 9 Efeitos neuropsiquiátricos, neuropsicológicos e comportamentais 

dos agrotóxicos.................................................................................... 
 
p. 

  
17 

 1. 10 Sustentabilidade e a terra viva........................................................... p.  17 

2. 0  Introdução......................................................................................... p.  19 
 2. 1 Marco teórico histórico: O surgimento dos organismos públicos 

contra as secas no Brasil................................................................... 
 
p. 

  
19 

 2. 2 O surgimento das instituições públicas para a convivência com o 
semiárido........................................................................................... 

 
p. 

  
20 

 2. 3 Localização geográfica da cidade de Juazeiro-Bahia......................... p.  23 
 2. 4 Da fundação dos Perímetros Públicos de Irrigação Mandacaru e 

Maniçoba........................................................................................... 
 
p. 

  
26 

 2. 4.1 Distrito Irrigado de Mandacaru (DIMAND)........................................ P.  26 
 2 4.2 Distrito Irrigado do Perímetro de Maniçoba (DIM)........................... p.  28 
 2. 5 A Revolução Verde e a herança maldita do agronegócio.................. p.  29 
 2. 5.1 Chuva de lixo tóxico........................................................................... p.  34 
 2. 5.2 Chuva de agrotóxico........................................................................... p.   34 
 2. 5.3 O Agricultor Familiar na visão legal.................................................... p.  36 
 2. 5.4 Brasil: maior consumidor de agrotóxico do mundo........................... p.  36 
3. 0  Objetivos:    
 3. 1 Geral................................................................................................... p.  38 
 3. 2 Especifico............................................................................................ p.  38 
4. 0  Materiais e métodos........................................................................... p.  39 
5. 0  Resultados .......................................................................................... p.  42 

 
6. 0  Discussão............................................................................................ p.  71 
 6. 1 Agrotóxicos mais utilizados nos perímetros irrigados de Mandacaru 

e Maniçoba......................................................................................... 
 
p. 

  
74 

 6. 2 Classificação dos agrotóxicos............................................................. p.  74 
7. 0  Conclusão............................................................................................ p.  83 
8. 0  Referencias Bibliográficas................................................................... p.  84 
       
   Anexos.................................................................................................  p.     92 

 



1 
 

RESUMO 
 
 
 
 
 

O objetivo da investigação é avaliar a relação entre a possível associação do contato com 

agrotóxicos e a prevalência de neoplasias malignas, ou cânceres, que acometem os 

agricultores familiares dos perímetros de irrigação Mandacaru e Maniçoba, localizados no 

município de Juazeiro -Bahia. O estudo é de natureza descritiva, transversal e excludente e se 

propõe a levantar e quantificar a relação entre o manuseio de agrotóxicos e o surgimento das 

neoplasias malignas, usando para tanto uma amostragem probabilística aleatória, com 

significância máxima permitida de 0,05%, tendo como critério de inclusão os agricultores 

familiares desses perímetros que ali atuam há pelo menos dez anos, e como critério de 

exclusão os demais agricultores familiares, numa abordagem interdisciplinar, tendo-se como 

paradigma uma visão tecnológica, social, ambiental e humanística. O tamanho da amostra foi 

de 222 trabalhadores,  num universo  de 371inscritos como agricultores familiares nos lotes 

da CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba. A 

hipótese que norteou a pesquisa foi a relação direta entre o manuseio inadequado dos 

agrotóxicos e o       surgimento das neoplasias malignas no espaço objeto da investigação, 

tendo sido a mesma confirmada. 

 

 

 

Palavras Chave: Agrotóxico, neoplasia, câncer, agricultor familiar, perímetro de irrigação.
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                                                              ABSTRACT 

 

 

 

 

The goal of this research is to evaluate the relationship between the use of pesticide and 

the prevalence of malignent neoplasms or cancers that affect family farmers on 

irrigation at the Mandacaru end  Maniçoba perimeters, located in Juazeiro, Bahia. The 

study is of descriptive, cross-sectional and exclusionary nature, using both random 

probability sampling, with a maximum allowable significance of 0.05%, with the 

inclusion criterion of the farmers of these perimeters to work there for at least ten years, 

and therefore excluding the other farmers. The research approach is interdisciplinary, 

with a technological, social, environmental and humanistic paradigmatic view. The 

sample size was 222 employees out of a selection of 371 farmers in the Codevasf-

Developement Company of the São Francisco Valley and Parnaiba. The hypothesis 

guiding this research is that exists a direct relationship between the improper handling 

of pesticides and the emergence of malignant neoplasms in the realm of investigation, 

the same having been confirmed.  

 

 

Keywords: Pesticides , neoplasm , cancer , family farmer , irrigation perimeter 
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1. 0 – REVISÃO DE LITERATURA 
 

                   
 
 

A cidade de Juazeiro - Bahia, situada à margem direita do Rio São Francisco, 

cuja característica  principal é a unidade nacional, experimentou, a partir das 

décadas de 1960/1970, um grande crescimento econômico com o surgimento das 

grandes áreas de plantio irrigado de frutas destinadas à exportação. A ampliação do 

comércio  e de serviços nas várias áreas e, a mão de obra sem nenhuma qualificação 

para tais serviços, foram os dois grandes contrastes que passaram a existir nessa região 

porquê, a circulação do capital financeiro decorrente dessa nova realidade gerou 

crescimento demográfico incompatível com a infraestrutura física e social 

existentes, tornando a periferia local num espaço desqualificado para se viver, tais as 

carências ali observadas (OLIVEIRA, 1998). 

Se a implantação dos projetos de irrigação trouxe visibilidade para a 

região, ficou fora do alcance dos poderes públicos controlar o surgimento de favelas, 

com deterioração da qualidade de vida da população. A falta de moradia induzia os 

que aqui chegavam em busca de trabalho, a morar embaixo de uma cabana coberta 

com plástico, na esperança de dias melhores, que nem sempre chegavam para todos. 

Como bem afirmou a sra. M.G.F, 64 anos, dos quais trinta morando no perimetro: 

Quando chegamo aqui, só trucemo dois minino e a roupa do 

corpo.Vim de Cabrobó, no Pernambuco. Lá a vida tava difice, 

muita seca, pouca terra e pouca cumida. Trabaio nas terra alheia 

num tinha e quando aparecia era pra ganhar uma besteira que num 

dava pra nada. Ai dissero pra nois que aqui no juazeiro tava dano 

terra pra qualquer um que quisesse. O marido disse: muié, arrume 

as trouxa, vamo pegá uma carona num caminhão e ir atraz do 

nosso sonho – um pedaço de terra. Isso aqui é terra iscumungada, 

ninguém da nada a ninguém, não. Juntamo só as roupinha dos 

minino e fumo pra estrada. Logo, logo, um fio de Deus parou e 

nos trouxe. Mais que nada, que terra fácil nada. Nem trabaio a 

gente conseguia. Todo dia o marido saia percurano, até que foi 

contratado pra trabaiá numa fazenda daqui mesmo. Demo sorte. 

Quando abriu pra aumentar o projeto, a gente entrou. Mais 

moramo num sei quanto tempo embaixo duma lona, sem água, 

sem nada. Mas tivemo a ajuda de Deus e hoje tamo no céu. Em 

vista de antes, somo rico, milionário... 
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Certamente, nem todos conseguiram ultrapassar o estágio de miséria e 

continuam anos a fio vivendo de forma indigna, conforme depoimento registrado de 

um trabalhador rural, que mesmo estando há mais de quinze anos atuando como 

diarista nos projetos, jamais conseguiu um trabalho fixo, com registro em carteira. 

Disse ele: 

Eu vim de Viçosa no Ceará, na esperança de um lote. Num dei 

sorte, num consegui nada, mas quem sabe... um dia. Passei muitos 

ano numa cabana que só dava mesmo pra dormir, porque durante 

o dia ninguém agüentava ficar dentro de calor. Agora já tenho 

uma casinha, pequena, mais é minha e tem uma sala, uma 

conzinha, dois quarto e um quintal bom. Pra quem num tinha um 

couro pra dormir, já é bom. Mais tenho uma dor no coração de 

num ter um pedaço de terra minha. Vivo trabaiando de dar dia de 

serviço pros outro. Num quero morrer sem ter uma carteira 

assinada. Quero pelo meno me aposentar. Mais se Deus quiser, eu 

ainda consigo um lote. Sei que o governo num vai parar com os 

projeto. Seja onde for, se eu souber que vai ter um projeto eu vou 

tentar... 

( J.R.F.  55 anos, casado e três filhos). 

 

Desde a implantação dos perímetros de Mandacaru e Maniçoba no município 

de Juazeiro – Bahia, agricultores e trabalhadores rurais viram proliferar os canais de 

irrigação em suas terras, como se fossem artérias que partindo do coração do São 

Francisco chegavam às terras, antes ressequidas, irrigando-as com o líquido da vida –a 

água. 

Os macro investimentos em infraestrutura e o volume  de  crédito que 

comporta a atividade agrícola irrigada na região tornaram possível, principalmente aos 

grandes empresários, participarem de um padrão moderno de produzir, processar e 

comercializar a produção agrícola (LIMA&MIRANDA, 2001). A partir dessa 

acessibilidade ao crédito, com a adaptação havida por parte dos grandes produtores 

rurais ao processo de modernização agrícola, onde o uso de insumos químicos, dentre 

os quais os agrotóxicos, passaram a ser utilizados em suas lavouras, de modo 

incontrolável. 

Harvey, citando Bereilh (2008), e sendo citado por Rigotto, (2011), reconhece 

que na raiz da dominação social existente nesses contextos residem processos 

estruturais de um novo modelo de acumulação de capital, definido pelo mesmo, como 
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acumulação por pilhagem. A lógica desse modelo não só trabalha mediante a 

extração de mais-valia e os tradicionais mecanismos de mercado, mas mediante as 

práticas predatórias, a fraude e a extração violenta, que se aplicam aproveitando as 

desigualdades e assimetrias entre os grupos sociais, para pilhar os recursos dos mais 

frágeis.  

Segundo a mesma autora, esses senhores do mercado, também contribuem 

para a contaminação das águas dos rios , lagos, açudes, riachos e, lençóis freáticos. O 

seu trabalho se baseia no modelo DRASTIC para avaliar a contaminação das águas 

subterrâneas, utilizando sete parâmetros formados pelas iniciais da palavra inglesa 

(D= profundidade da zona não saturada; R= recarga do aquífero; A= material do 

aquífero; S= tipo de solo; T= topografia; I= material da zona não saturada; C= 

condutividade hidráulica). (RIGOTTO, 2011). 

Mais que um risco químico, os agrotóxicos representam uma das facetas – 

talvez a mais perversa – da modernização agrícola. (RIGOTTO, Conferência 

proferida em 12/12/2011, Fortaleza)  

 

1. 1 -CÂNCER EM ALTA. 

  A pesquisadora e Toxicologista do INCA, Drª Márcia Sarpa de Campos Melo, 

lembra, em entrevista dada ao Jornal CombateRacismoAmbiental, (24/02/2014), e 

intitulada “O Brasil Consome 14 Agrotóxicos Proibidos no Mundo”, que os 

agrotóxicos podem não ser o vilão, mas fazem parte do conjunto de fatores que 

implicam no aumento do câncer no Brasil cuja estimativa, era de 518 mil novos casos 

no período 2012/2013, tendo sido elevado para 576 mil casos em 2014/2015. Entre os 

tipos de câncer os mais suscetíveis aos efeitos de agrotóxicos no sistema hormonal são 

os de mama e de próstata. No mesmo período, segundo a mesma pesquisadora, o 

INCA avaliou que o câncer de mama aumentou de 52.680 casos para 57.129 casos 

novos. 

 Nesta mesma reportagem, o Dr. Wanderlei Pignati (2014), fala sobre a 

pesquisa por ele chefiada com o leite materno que, num espaço de dez anos, os casos 

de câncer por 10 mil habitantes em Lucas do Rio Verde (MT), saltaram de três para 

quarenta. Os problemas de má formação por mil nascidos, saltaram de cinco para 

vinte. Os dados, naturalmente, reforçam as suspeitas sobre o papel dos agrotóxicos. 

 Afirma aquele pesquisador na mesma reportagem, que os grandes produtores 

desdenham da proibição dos venenos usados largamente naquela região, com uma 
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irresponsável ironia. Dizem eles que não exportam seus produtos para a União 

Europeia ou para os Estado Unidos, e sim para mercados africanos e asiáticos 

(PIGNATI, 2014) 

 Apesar dos resultados alarmantes da pesquisa, o Governo matogrossense deu 

um passo atrás na prevenção, flexibilizando por decreto, no ano 2013, a legislação que 

limitava a pulverização a trator a 300 metros dos rios, nascentes, para 90 metros.  

 

                            Figura  1 – Conjunto Motor Bomba móvel para aplicação de Agrotóxicos 
                                        Autor: SANTOS, J. A. (2014), Juazeiro-BA                        
 
 SPADOTTO, C. A.  (2008), pesquisador da EMBRAPA Meio Ambiente, em 

seu trabalho intitulado: Avaliação de riscos ambientais de agrotóxicos em condições 

brasileira, assegura que: 

 

O consumo anual de agrotóxicos no Brasil tem sido superior a 300 

mil toneladas de produtos comerciais. Expresso em quantidade de 

ingrediente-ativo (i.a.), são consumidos anualmente no país cerca de 

130 mil toneladas, representando um aumento no consumo de 

agrotóxicos de 700% nos últimos quarenta anos, enquanto a área 

agrícola aumentou 78% nesse período. (SPADOTTO, et al. 2004) 

Além dos perigos aos seres humanos, nos aspectos ocupacionais, 

alimentares, de saúde pública, sabe-se que a introdução de 

agrotóxicos no ambiente pode provocar efeitos indesejáveis, tendo 

como consequência mudanças no funcionamento do ecossistema 

afetado. 

 Na mesma direção, os pesquisadores da EMBRAPA Semiárido, MATOS, et 

al., (2014), afirmam: 
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Com os impactos ambientais resultantes do uso indiscriminado de 

agrotóxicos e o uso indevido dos recursos naturais, surgiu a 

necessidade de criar novos sistemas produtivos que causem menor 

degradação dos ecossistemas, a exemplo do Sistema de Produção 

Integrada. O programa de Produção integrada de Manga (PI-Manga), 

iniciou em 2002 no submédio São Francisco. 

              

           Somente em 2011, foram pulverizados no Brasil, cerca de  852,820 milhões de 

litros de agrotóxicos nas lavouras do país. (BLOG: BRASIL DE FATO, 2014) 

 
Figura  02 – Nossa dose de veneno 

Adaptado de: “Brasil de Fato” 

 

        1 .2- CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO. 

A exposição a substâncias carcinogênicas é reconhecidamente maior nos 

ambientes de trabalho, considerando o tempo em que o trabalhador ali permanece. 

Há séculos já se sabia que o trabalho, quando executado sob condições 

adversas pode causar doenças que levam os trabalhadores à invalidez ou à morte. A 

Organização Mundial da Saúde – OMS, (2013) define como objetivos da Saúde 

Ocupacional o prolongamento  da expectativa de vida e a minimização da incidência 

de incapacidade, de doença, de dor,  e de desconforto; provisão de realização pessoal, 

fazendo com que as pessoas sejam sujeitos criativos; melhoramento da capacidade 

mental e física e da adaptabilidade a situações novas e mudança das circunstâncias 

das situações de trabalho e de vida (Cadernos de Saúde Coletiva, (2013). 

 O Comitê de Especialistas da OMS identifica como as doenças relacionadas 

ao trabalho são, da mais elevada importância em termos da saúde pública: distúrbios 
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comportamentais e doenças psicossomáticas; hipertensão arterial; doenças 

isquêmicas do coração; doenças respiratórias crônicas não específicas; doenças do 

aparelho locomotor; câncer e atopias (dermatites, rinites, asma brônquica). 

O câncer é uma doença multifatorial devido a um efeito combinado de fatores 

genéticos e externos que agem simultaneamente e sequencialmente. A combinação de 

exposição ambiental com alguns polimorfismos do gene pode ser sinérgica e 

contribuir para uma proporção substancial do câncer na população em geral. 

Anualmente, cerca de 19% de todos os cânceres são estimados para serem atribuídos 

ao meio ambiente, inclusive em ambientes de trabalho, resultando em 1,3 milhões de 

mortes. 

 

 

Figura  3 -Agricultor aplicando agrotóxico,  sem  proteção de EPI 
Autor: SANTOS, J. A. – Juazeiro/BA,. 2014    

 
 

De acordo com o Caderno de Saúde Coletiva, (2013), “a OMS (2006), asseverou que  

atualmente, a exposição ocupacional é a principal forma de exposição a mais da 

metade dos produtos químicos, misturas, e exposições específicas no ambiente 

humano, que foram classificados pela IARC, (International Agency for Researchon 

Cancer), como cancerígenos para os seres humanos. Os tumores associados ao 

trabalho frequentemente são observados nos órgãos em contato direto (portas de 

entrada e/ou eliminação) com diversos agentes carcinogênicos por sua vez 

vinculados, sobretudo, através do ar e da dieta. São eles: pele, pulmão e trato 

respiratório, cavidades nasais, bexiga, rim, e tubo digestivo. 

A IARC classificou um total de 29 agentes e misturas relacionados ao 

trabalho e 12 circunstâncias de exposição, como potencialmente cancerígenos aos 
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seres humanos. No entanto, muitos outros agentes aos quais os trabalhadores estão 

expostos em seu ambiente de trabalho, permanecem desconhecidos. A epidemiologia 

tem avançado no entendimento e análise das relações causais entre câncer e 

exposição, as substâncias presentes no ambiente de trabalho, porém muitas lacunas 

ainda precisam ser preenchidas”.  CHAGAS et. al., (2013). 

 

 

  1 .3– RISCO ATRIBUÍVEL 

 

Num apanhado realizado pela OMS, foi encontrado a relação entre o 

percentual do risco atribuível à população para a mortalidade por câncer e as 

principais exposições carcinogênicas decorrentes do ambiente de trabalho. Com isso, 

foi possível obter um breve panorama acerca dos recentes estudos que tem sido 

publicados relacionados ao tema: (CADERNOS DE SAÚDE COLETVA, 2006). 

 

 DEMONSTRATIVO DA  RELAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE 
RISCO ATRIBUÍVEL À POPULAÇÃO  PARA MORTALIDADE POR 

CÂNCER, DECORRENTE DO AMBIENTE DE TRABALHO 

C. de Pulmão 6,3 a 13,0% *  

C. de Bexiga 7,0 a 19,0% *  

C. de Mesotelioma 85,0 a 90,0% *  

Leucemia 0,8 a 2,8%  

C. de pele 1,5 a 60,0%  

C.  nasofaringe e 

Sinusal 

33,0 a 46,0% *  

C. dos rins 0 a 2,3%  

C. do fígado 0,4 a 1,1%  
                                     Tabela  01 –Mortalidade por câncer no trabalho 
                                                Adaptado de CHAGAS et. al. 2013 
 

 
 
 
Ca. de pulmão: amianto, sílica, níquel, fumaça de óleo diesel, fumaça de 

tabaco, refino de arsênico, berilo, cádmio, alumínio, cromo, mineração de urânio, 

cobre, aço, ferro e trabalhadores de vinhas, telheiros, trabalhadores de asfalto e 

pintores. 
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Ca. de bexiga: a 2-naftilamina, benzidina, 4-aminobifenilo, os que fabricam 

magenta, auramina, pigmentos de cromatos ou corantes, produção de látex sintético, 

vulcanização de pneus, recicladores, fabricantes de cabos, empregados nas usinas de 

gás,  

Mesotelioma: a exposição a amianto, se caracteriza como o maior 

carcinogênico neste caso. 

Leucemia: radiações ionizantes externas, o benzeno, o óxido de etileno, a 

indústria da borracha, a fabricação e reparos de botas e sapatos. 

Ca de pele: a radiação solar intensiva, os arremessos de alcatrão de carvão, o 

alcatrão de cravão, os óleos de xisto, o arsênico, os óleos minerais, os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, trabalhadores das vinhas, pescadores. 

Ca de nasofaringe e sinusal: pó de madeira, compostos de níquel, cromo 

hexavalente e formaldeído, fabricação e reparos de botas e sapatos, a fabricação de 

isopropanol, a fabricação de móveis, marcenaria e carpintaria. 

Ca de rins: a produção de coque é o mais alto carcinogênico que se tem para 

esses casos. 

Ca de fígado: o cloreto de vinila, as infecções ocupacionais tais como 

hepatite B ou C, e aos trabalhadores de área da saúde.  

 

 

 

 

 

1.4 - ESTUDOS DE ASSOCIAÇÃO 

Atualmente já se tem constatação científica de que alguns tipos de câncer são 

provocados no indivíduo pelo manuseio de agrotóxicos sem as devidas observações e 

cuidados, pelo contato, por estarem dispersos no meio ambiente ou pela dieta. São 

eles: 

a) Cãncer de bexiga; 

b) Cãncer de cérebro; 

c) Cãncer de colon; 

d) Câncer de esofago; 

e) Cãncer de fígado; 
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f) Cãncer de laringe; 

g) Câncer de pulmão e mesotelioma; 

h) Cânceres hematológicos (Leucemia, Linfoma e Mieloma Múltiplo). 

O Jornal americano “Enviromental Health Perspective”, que lançou a 

reportagem intitulada: Agricultural Health Study,(1996), observou um aumento da 

ocorrência de cânceres em aplicadores de agrotóxicos quando estão expostos a 

organoclorados, principalmente aldrim, clordane, dieldrin e toxafeno. Um aumento 

do risco de leucemia também foi observado entre trabalhadores da indústria de 

petróleo expostos a benzeno. 

 

 

 

1.5 – AVALIAÇÃO TOXICOLÓCA DOS AGROTÓXICOS:  

Segundo Correia, (2007), existem 05 tipos de graus de toxicidade a serem 

observados nos agrotóxicos: 

1 – Toxicidade Aguda – quantidade do inseticida que aplicada uma única vez 

em cada indivíduo de uma população resulta em 50% de  mortalidade. O inseticida 

pode ser aplicado topicamente e via ingestão; 

2 –Toxicidade Subaguda – é caracterizada pela exposição de quatorze dias há 

três meses à determinada substância;  

3 – Toxicidade crônica – é a quantidade do inseticida que provoca a morte de 

50% dos indivíduos de uma população teste, quando aplicada várias  vezes em cada 

um dos indivíduos daquela população. A dose é determinada após a aplicação de 

várias subdosagens e os efeitos esperados ocorrem em longo prazo; 

4 –Tolerância, concentração máxima dos resíduos de um agrotóxico que é 

permitida em um alimento por ocasião da colheita ou do consumo; 

5 – Carência, é o intervalo de tempo necessário desde a aplicação do produto 

até a colheita. 
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1.6 –PERICULOSIDADE AO MEIO AMBIENTE: 

 

                     
                                            Figura 04 – Embalagens de agrotóxicos 

 

A periculosidade ao meio ambiente divide-se em quatro tipos: 

Classe I – produto extremamente tóxico; altamente perigoso: faixa vermelha; 

Classe II – produto muito tóxico; muito perigoso: faixa amarelo intenso; 

Classe III – produto moderadamente tóxico; produto perigoso: faixa azul 

intenso; 

Classe IV – produto pouco tóxico; produto pouco perigoso: faixa verde 

intenso. 

 

De acordo com Osete (2011), o uso dos venenos nas lavouras aqui no Vale do 

São Francisco, tornou-se uma prática comum, mas está ficando insustentável. Dentre 

os impactos à saúde relacionados ao processo produtivo do agronegócio, os de maior 

relevância para a saúde humana e ambiental são: as poluições e/ou contaminações e as 

intoxicações agudas e crônicas relacionadas à aplicação de agrotóxicos (ABRASCO, 

2012). 

 

Muitos agricultores que praticam a agricultura familiar, por serem seus 

próprios patrões, não utilizam o EPI (Equipamento de Proteção Individual), sobre 

diversas alegações. Uma delas é o alto custo dos mesmos, bem como o incômodo no 

trabalho, em função do clima. Com isso tem aumentado, ao longo dos anos, o número 

de agricultores familiares intoxicados nas urgências dos hospitais, e nos Serviços de 

Medicina do Trabalho. Além do aumento no número de casos de óbitos por câncer de 
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intestino pulmões e fígado, etc., conforme pudemos confirmar durante a aplicação da 

nossa entrevista com os agricultores familiares dos dois perímetros e das suas 

respostas sobre esta pergunta.                                     

  Bedor, (2008), ao estudar “O Potencial Carcinogênico dos Agrotóxicos 

Empregados na Fruticultura e sua Implicação para a Vigilância da Saúde” nos 

principais projetos de irrigação do baixo-médio São Francisco, entre eles o projeto 

Mandacaru e Maniçoba, afirmou o quanto a população, principalmente a rural, de uma 

região tão próspera economicamente, pelas atividades agrícolas, está exposta aos riscos 

causados pelo uso dos agrotóxicos. De acordo com a autora, a vulnerabilidade da 

região ocorre por diversos fatores, desde o perfil sócio-demográfico dos trabalhadores 

rurais, à falta de informações técnicas que minimizem a exposição desses agricultores 

 aos males causados pelo uso do agrotóxico. 

Não existem na região estudos capazes de delinear o nível de contaminação, e 

o grau de risco a que nossos agricultores familiares estão submetidos. Diante disso, o 

presente trabalho objetiva demonstrar, por meio de entrevista semi-estruturadas 

realizadas com os agricultores que praticam a agricultura familiar, um valioso 

indicador da relação entre exposição a agrotóxico e problemas de saúde.  

Rigotto (2011), afirmou ser importante considerar que, além dos agrotóxicos, 

seus solventes e metabólitos muitas vezes, são tão ou mais tóxicos que o principio ativo  

original. As principais vias de penetração dos agrotóxicos no corpo humano, em ordem 

crescente de importância, são por ingestão, respiração e absorção dérmica (OPAS, 

1996). A penetração na pele varia de acordo com a formulação empregada, 

temperatura, umidade relativa do ar, regiões do corpo (verso das mãos, pulsos, nuca, 

pés, axilas e virilhas absorvem mais), tempo de contato, existência de feridas 

(GARCIA, 2001). 

Afirma ainda a autora que do ponto de vista da exposição ocupacional e 

ambiental a via respiratória e a dérmica   de muito maior relevância que as demais. 

Sabe-se que as temperaturas elevadas aumentam a volatilidade e a pressão de vapor das 

substâncias químicas, aumentando sua disponibilidade para a inalação e/ou absorção 

cutânea, além de aumentarem a velocidade da circulação sanguínea. Já o esforço físico 

despendido no trabalho, aumentam a ventilação pulmonar e, portanto, a inalação de 

contaminantes atmosféricos.  
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  1.7 - EXPOSIÇÃO AOS AGROTÓXICOS E CÂNCER 

 

A respeito da carcinogênese, Rigotto, (2011), afirmou que o câncer ou as 

neoplasias malignas são o conjunto de manifestações clínicas patológicas 

caracterizadas pela perda do controle do crescimento celular e o ganho da capacidade 

de invadir tecidos adjacentes ou de espalhar-se (metástases) para outras regiões do 

corpo. As neoplasias são classificadas como doenças multicausais ou multifatoriais, 

pois sua determinação depende tanto de condicionantes biológicas quanto psicossócio-

ambientais. 

O processo de carcinogênese, de modo geral, ocorre lentamente. Em geral o 

período para o surgimento das manifestações clínicas de uma neoplasia maligna pode 

ser computado em anos. A mutação no DNA é a alteração genuína do processo e pode 

ser induzida externa ou internamente ao organismo. Dentre os indutores externos, os 

agrotóxicos são considerados carcinógenos químicos. Após a mutação ocorrerem 

divisão no processo, especialmente relacionados com seu controle e alterações na sua 

diferenciação, resultando na perda de características funcionais e na formação de 

tumores (CUNNINGHAM, MATHEWS, 1995; BEDOR, 2008). 

De acordo com a OMS, (2012), o câncer é um problema crescente de saúde 

pública, especialmente nos países em desenvolvimento, onde se concentraram mais da 

metade dos novos casos do mundo em 2008, e onde prevê-se que estarão 

acontecendo70% das mortes por esta patologia no ano 2020. O Brasil apresentou cerca 

de 490.000 casos novos de câncer em 2010. Em contraposição aos fatores genéticos, os 

fatores ambientais, vem tendo cada vez mais reconhecida a sua participação no câncer. 

Estudos realizados por Lichtnstein et al, em 2000, citados pela Drª Rigotto(2011) junto 

a 44.788 pares de gêmeos na Suécia, Dinamarca e Finlândia, concluiu que fatores 

genéticos têm uma pequena contribuição para a maioria dos casos de neoplasias e que 

o ambiente tem um papel principal como causa de câncer. 

Condições de trabalho que expõem os trabalhadores a substâncias químicas, 

como agrotóxicos, contribuem de modo significativo para o desenvolvimento de certos 

tipos de câncer, segundo a Profª Rigotto, (2011), seguindo citações desses autores,  

(POTTI, et al., 2003; SILVA et al.,2005; MEYER 2003; BEDOR, 2008). Segundo 

Brasil et al.,(2007), há uma grande diversidade de resultados na associação entre 

neoplasia maligna e agrotóxico, para certos tipos de câncer em humanos ela está bem 
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demonstrada, no entanto, para outros ainda há carências de estudos com desenhos 

epidemiológicos adequados, segundo a afirmativa da Drª Rigotto, em seu livro 

Agrotóxicos, Trabalho e Saúde. 

A associação entre agrotóxicos e diferentes tipos de cânceres que se apresentam 

com maior frequência são: pulmões, estomago, melanomas, próstata, cérebro, 

testículos, sarcomas e no tecido hematopoiético: linfoma não Hodgkin, mieloma 

múltiplo e leucemias (PIMENTEL, 1996; GRISOLIA, 2005), segundo afirmou a Drª 

Rogotto em seu livro. 

No contexto rural os grupos de maior vulnerabilidade ao câncer são os 

trabalhadores agrícolas que lidam diretamente com venenos, na função de aplicadores, 

colhedores, transportadores, operários das fábricas, empacotadores e familiares de 

agricultores. 

No Brasil observando-se os registros de câncer, tanto populacionais quanto 

hospitalares existentes, é fácil constatar-se não serem disponibilizadas informações 

sobre a ocupação (inserção ocupacional) dos pacientes. Essas limitações não permitem 

uma análise sobre exposições ocupacionais que possibilitem a adoção de medidas 

específicas para a prevenção e controle dos tipos de câncer que teriam relação com o 

trabalho (ELLERY; RIGOTTO et. al., 2010). 

 

1.8 -AGROTÓXICOS E DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA   

 

Sobre a ação dos agrotóxicos na desregulação endócrina,  Rigotto, (2011),  

 assim se pronuncia: tes nCerca de 11 milhões de substâncias químicas são conhecidas 

em todo o mundo, e destas, cerca de 100.000 são produzidas e utilizadas em 

quantidades significativas. Numerosos compostos químicos de uso doméstico, 

industrial e agrícola possuem comprovada atividade hormonal. Inseticidas, detergentes, 

repelentes, desinfetantes, fragrâncias, solventes, retardantes de chama, entre outros 

produtos estão presenos efluentes industriais, residenciais e de estação de tratamento de 

água e esgoto. Apenas 40 a 50 substâncias químicas são contempladas pelos padrões de 

portabilidade da água na maioria dos países, incluindo o Brasil; sua presença na água, 

no solo e no ar representa uma importante fonte de determinação da cadeia alimentar 

não avaliada pelos órgãos de controle de qualidade, (RIGOTTO, 2011). 

Segundo Grisolia (2005), citado pela Profª Rigotto, (2011), muitas são as 

substâncias químicas causadoras de disfunção hormonais nos seres vivos, que  alteram 
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as funções do sistema imune, nervoso, reprodutivo e outros, podendo provocar 

desequilíbrios fisiológicos importantes em estágios de vida como a embriogênese, a 

puberdade, a gestação e a lactação. 

Entre os agrotóxicos há aqueles que mimetizam hormônios ou possuem 

atividade de desregulação endócrina , especialmente com propriedades estrogênicas ou 

de hormônios tireoidianos. Estas substâncias denominadas interferentes endócrinos ou 

hormonais (disruptores endócrinos), incluem diversos produtos de uso comum na 

agricultura como alquilfenóis, glifosato, ácido diclorofenoxacético, praguicidas 

organoclorados, metolacloro, acetocloro, alacloro, clorpirifós, metoxicloro e piretróides 

sintéticos (SOLOMON e SCHETTLER, 2000, citados por RIGOTTO, (2011).. 

Os interferentes endócrinos agem no funcionamento do sistema hormonal, 

mediante algum dos três mecanismos seguintes: 

• mimetizando o próprio hormônio, ou seja, interagindo com o receptor 

específico para desencadear as alterações que seriam por ele provocadas 

naquela célula-alvo; 

• bloqueando a ação hormonal ao ocupar os receptores e impedir que a 

função hormonal seja exercida; 

• alterando o metabolismo, pelo aumento ou diminuição dos níveis de 

hormônios naturais (GRISOLIA, 2005), em RIGOTTO,( 2011). 

Os efeitos dos interferentes endócrinos podem ser agudos ou crônicos, na 

dependência do tempo de exposição, concentração no ambiente, modo de contato com 

o produtos tipo de degradação, interferindo no padrão hormonal e promovendo queda 

na fertilidade e até  infertilidade (RIGOTTO et al., 2011). As alterações endócrinas 

podem ser decorrentes de sinergismo e antagonismo bioquímicos ou em receptores 

bioquímicos ou em receptores específicos para hormônios esteroides. Geralmente se 

relacionam com o aumento do clearance metabólico da testosterona, decréscimo na 

asíntese de testosterona, ação anti-androgênica de alguns praguicidas como o DDE 

(metabólito do DDT) e aumento da secreção de estrógenos pela ação de substâncias 

como o DDT, deldrin, metoxicloro e toxafeno (RIGOTTO, (2011). 

 

 

 



17 
 

1.9 - EFEITOS NEUROPSIQUIÁTRICOS, NEUROPSICOLÓGICOS E 

COMPORTAMENTAIS DOS AGROTÓXICOS. 

 

A ação dos agrotóxicos sobre a saúde humana pode se manifestar a partir de 

sintomas específicos , tais como dor de cabeça, vertigem, falta de apetite, falta de 

forças, nervosismo, dificuldade para dormir, entre outros. Daí o relato desses sintomas 

em pessoas envolvidas com os agrotóxicos, deve conduzir à investigação diagnóstica 

de intoxicação.(RIGOTTO, 2011). 

São os organofosforados e os carbamatos os agrotóxicos que produzem mais 

distúrbios do sistema nervoso, os chamados efeitos comportamentais: insônia ou sono 

perturbado, ansiedade, retardo de reações, dificuldade de concentração  e uma 

variedade de sequela psiquiátricas: apatia, irritabilidade, depressão, esquizofrenia, 

(RAMOS, 2004). 

Pesquisas realizadas por Amret al., (1997), junto a trabalhadores rurais  

aplicadores e formuladores de agrotóxicos, encontrou resultados que enfatizaram a alta 

frequência de distúrbios psiquiátricos nos grupos expostos, confirmando alguns 

diagnósticos de neurose depressiva, cujo sintomas mais frequentes eram a 

irritabilidade e a disfunção erétil. Também as pesquisas de Yousefi (1999) sinalizaram 

uma forte associação entre a intoxicação por agrotóxicos  e distúrbios mentais em 

populações expostas. Outros estudos, RIGOTTO, )2011) focalizou mais 

especificamente a associação entre esta exposição e a ocorrência de diversos casos de 

suicídio entre agricultores. 

Em conversa com diversos agricultores dos dois perímetros estudados, 

principalmente daqueles que residem há mais tempo naquelas localidades, os mesmos 

relataram o alto número de suicido naqueles perímetros, principalmente de agricultores 

jovens, de acordo com o que diz  Rigotto, (2011). 

 

1.10 – SUSTENTABILIDADE E A TERRA VIVA 

 

Segundo o Filósofo, Leonardo Boof, em seu livro, Sustentabilidade, O que - O 

que não é, ( 2012), há três grandes descobertas científicas que estão modificando nosso 

olhar sobre a terra. 

 A primeira é a comunidade cósmica: todos os seres existentes, das estrelas aos 

seres humanos, são constituídos pelos mesmos elementos físico-quimicos, forjados, há 
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bilhões de anos, no coração das grandes estrelas (Tabela Periódica de Mendeleiev, 

atualizada, com 106 elementos): é a isonomia fundamental do universo. 

A segunda é a comunidade de vida: todos os seres vivos, das bactérias aos seres 

humanos,  são produtores do mesmo código genético de base, os mesmos aminoácidos 

e as mesmas bases fosfatadas; apenas as combinações diferentes desses elementos 

constituem a diferença e fundam a biodiversidade. 

A terceira é a constatação de que a terra é viva, um gigantesco superorganismo, 

chamado Gaia, que se autorregula de tal forma, que se torna apto para gerar 

permanente vida e se autorregenerar. 

Estes dados da ciência empírica colocam a terra como um momento da história 

do universo em evolução (cosmogênese), dentro da história da vida (biogênese), e 

dentro da história da consciência (antropogênese). 

O que se verifica, antes de tudo, é a enorme capacidade de adaptação e de 

transformação que a Terra viva possui. Por exemplo, desde que a irrupção da vida, há 

3,8 milhões de ano, a luz solar enviada á Terra cresceu 30%. Isto bastaria para calcinar 

toda a vida do planeta, mas tal fatalidade não ocorreu, porque a Terra soube se 

defender, criando mecanismos atmosféricos que protegessem a sua cria, a vida. A 

Terra passou por inúmeras dizimações que quase puseram fim ao seu capital biótico, 

mas ela mostrou grande resiliência, regenerou-se e evoluiu até os dias de hoje. 

Hoje, no entanto, ela está sofrendo um ataque generalizado contra seus 

ecossistemas, contra seus bens e serviços. É a razão primeira para relacionarmos o 

planeta com a noção de sustentabilidade. 

Urge implementar a sustentabilidade nos cinco componentes  principais que a 

compõem: na geosfera, na hidrosfera, na atmosfera, na biosfera e na antroposfera ou 

noosfera. 
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2. 0 – INTRODUÇÃO 
 
 

2.1– MARCO TEÓRICO - HISTÓRICO: O Surgimento dos 

Organismos Públicos Contra as Secas no Brasil. 

 

  No Brasil, o primeiro Projeto de Irrigação foi implantado no ano de 1881no 

Rio Grande do Sul pela iniciativa privada, a partir da construção do reservatório 

Cadro,  para  permitir o suprimento de água a ser utilizada na lavoura irrigada de arroz. 

(Brasil/ MIN, 2008) Em 1912, no mesmo estado, na cidade de Cachoeira do Sul, 

também movido pela iniciativa privada, surgiu o segundo Projeto de Irrigação de 

arroz, e o segundo do Brasil. 

 Na região nordeste, cujas características climáticas do semiárido brasileiro é o 

regime das secas permanentes que variam ano após ano, onde as chuvas são cada vez 

mais escassas e o flagelo das secas é uma constante, somente nas décadas de 60 e 70, 

do século XX, o Governo Federal, através da Companhia de Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco, CODEVASF, implantou os dois primeiros  projetos de irrigação 

como pilotos de uma experiência maior no Vale do São Francisco, sendo Mandacaru 

no município de Juazeiro – Bahia e Bebedouro, no município de Petrolina – 

Pernambuco. (Brasil/ MIN, 2008). 

 Documentos históricos do final do século XIX e o início do século XX apontam 

ter sido este período marcado pelo conjunto de instituições preocupadas em estudar o 

semiárido, aprofundando informações sobre o clima, a disponibilidade hídrica e o 

saneamento, bem como as indicações de obras necessárias contra as intempéries 

cíclicas que secularmente vêm acometendo a região. Em 1909, como primeira 

iniciativa nesse sentido, foi instituída a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), 

transformada em Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) em 1919, e, 

mais tarde, no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Em 1948, 

foram criadas, simultaneamente, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

(CHESF), e a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), transformada em 

Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE) em 1967, e na Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF), em 1974. Foram várias 

mudanças de denominações, para acomodar as responsabilidades que surgiam a cada 

década. A partir de 2002, a CODEVASF passou a exercer mandato também sobre a 

bacia do Rio Parnaíba. 
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2. 2 -O SURGIMENTO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS PARA A 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO. 

 

    No Brasil do inicio do século XX, mais precisamente na primeira década 

daquele século, tinha-se a ideia equivocada que a seca poderia ser combatida. Foi 

justamente por este tempo que o governo federal criou na região do semiárido 

brasileiro algumas instituições públicas para a convivência com a seca, dentre as quais 

o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, se constituindo na 

mais antiga instituição federal com atuação no nordeste. 

    Criado sob o nome de Inspetoria de Obras Contra as Secas – IOCS, através 

do Decreto 7.619, de 21 de outubro de 1909, editado pelo então Presidente Nilo 

Peçanha, foi o primeiro órgão a estudar a problemática do semiárido. O DNOCS 

recebeu ainda em 1919, através do Decreto 13.687, o nome de Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas – IFOCS, antes de Assumir a denominação atual, que lhe foi 

conferida em 1945, pelo Decreto Lei nº 8.846, de 28 de dezembro de 1945, vindo a ser 

transformado em autarquia federal através da Lei nº 4.229, de 01 de junho de 1963. 

   Em 1945 foram criadas a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, 

CHESF, e a Comissão do Vale do São Francisco, CVSF, mais tarde Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco, CODEVASF. 

      Sendo, de 1949 até por volta de 1959, praticamente, a única agência 

governamental federal executora de obras de engenharia na região. Construiu açudes, 

estradas, pontes, portos, ferrovias, hospitais e campos de pouso, implantou redes de 

energia elétrica e telegráficas, usinas hidrelétricas e foi, até a criação da SUDENE, o 

responsável único pelo socorro às populações flageladas pelas cíclicas secas que 

assolam a região. 

     Com a criação de órgãos especializados, o acervo de obras construídas pelo 

DNOCS vinculadas a ações não hídricas, como rodovias, linhas de transmissão, 

portos, ferrovias, etc, foram transferidas. Posteriormente transferiu-se para os Estados 

as redes de abastecimento urbano, de modo que a  CVSF, depois SUVALE e hoje 

CODEVASF, ficou com a responsabilidade de cuidar dos Projetos públicos de 

Irrigação situados no vale do Rio São Francisco (REVISTA DO INSTIUTO DO 

CEARÁ, 2014). 
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 No final dos anos 50, Petrolina - PE e Juazeiro - BA se tornaram os principais 

municípios produtores de cebola do Nordeste. Em 1952, foi instituído o Banco do 

Nordeste do Brasil – BNB, com o objetivo de prover crédito agrícola para essas e 

outras culturas que precisavam de suporte para o fortalecimento e desenvolvimento da 

região nordeste do Brasil. No ano de 1959 foi criada a SUDENE – Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste, tendo como mentor o economista Celso Furtado que 

via na instituição o órgão que faltava ao país para dinamizar e desenvolver a região 

nordeste, historicamente relegada a omissão dos políticos e a negação das políticas 

públicas presentes nas regiões sul e sudeste. 
         No ano de 1965, vivia o Brasil em plena ditadura militar, tendo a FAO - Food 

and Agriculture Organization, recomendando a implantação de projetos de irrigação no 

Vale do São Francisco para a produção de alimentos. Foram então implantados no final 

da década de sessenta, os perímetros irrigados de  Mandacaru no município de Juazeiro 

– Bahia e Bebedouro, no município de Petrolina – Pernambuco, destinados à pequena 

colonização, na perspectiva de se promover a reforma agrária via estado, contendo-se, 

assim, os conflitos decorrentes das lutas pela terra, encabeçadas no nordeste pelas 

Ligas Camponesas, cuja atuação era muito forte junto aos trabalhadores rurais. Com tal 

entendimento, cada colono selecionado para a ocupação de lote, recebia entre oito e 

quinze hectares, sendo um deles plantado com a cultura da uva. Os demais espaços 

eram experimentados com cultivos de curto ciclo, a exemplo de melão, melancia, 

tomate, cebola e outras hortículas. 

Em 1968, o Governo Federal instituiu o Grupo Executivo de Irrigação e 

Desenvolvimento Agrário (GEIDA), que, em 1970, lançava os delineamentos de uma 

política de irrigação para o Brasil, através do Programa Plurianual de Irrigação (PPI). A 

maior parte dos investimentos do PPI foi destinada a região Nordeste, por se considerar 

a irrigação como um instrumento de promoção do crescimento econômico. Tendo o 

DNOCS e a SUVALE (depois CODEVASF) como agências implementadoras. 

Em 1970, o Programa de Integração Nacional (PIN) contemplou o financiamento 

da primeira fase do Plano Nacional de Irrigação. Em 1972, foi lançado o primeiro Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND) e, 1979 o segundo PND. Em outubro de 1974 foi 

criado o Programa de Desenvolvimento do Nordeste (POLONORDESTE). Contudo 

nenhuma dessas iniciativas conseguiu atingir as metas planejadas. 

Em 1986, foi criado o Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE), cujo mérito 

foi o de promover mudanças institucionais nos estados, para que todos viessem a 
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contar com infraestrutura, equipe, técnicos e produtores rurais já familiarizados com a 

prática da irrigação. 

 Esse breve histórico demonstra que, particularmente a partir da segunda metade 

dos anos 70, um grande número de Projetos Públicos de Irrigação foi iniciado em 

vários estados do Semiárido Brasileiro beneficiando a região Nordeste com avanços 

tecnológicos propiciados por modelos hidrológicos, e incluindo-a nos diversos 

estágios de desenvolvimento da gestão de recursos hídricos. 

Dentre esses perímetros Irrigados situam-se os de Mandacaru e Maniçoba, 

ambos em Juazeiro-Bahia que são os alvos desse trabalho”. (BRASIL/ MIN, 2008). 

Vale ressaltar que os colonos recebiam a área com todo equipamento de irrigação, 

além de moradia, escola para os filhos, galpões para armazenamento da produção, 

clube recreativo, igreja, escritórios para administração do projeto e espaço para órgão 

associativo, cuja finalidade era manter os agricultores integrados para possibilitar 

convivência coletiva, além dos implementos agrícolas necessários ao preparo da terra 

e a colheita dos produtos, tudo financiado de forma subsidiada, com carência prevista 

de seis anos, após a primeira safra.  

         Informações da CODEVASF dão conta de que esses colonos pioneiros, jamais 

pagaram os investimentos feitos pelo poder público, tendo tido as suas dívidas 

perdoadas pelo governo federal, o que não aconteceu com os demais que vieram 

depois. 

        Após mais de dez anos atuando com essa concepção de ocupação das terras 

públicas, a então Comissão do Vale do São Francisco,  – CVSF, passou a investir em 

projetos de irrigação de maior escala, incluindo lotes empresariais, a serem destinados 

a médios e grandes produtores rurais, cujas culturas preferenciais eram as frutas para 

exportação. (MIN,2008) 

 Em 1986, foi criado o Programa de Irrigação do Nordeste – PROINE. 

 Já na década de setenta vários outros perímetros de irrigação foram implantados 

no nordeste, dentre eles o perímetro irrigado de Maniçoba, que é um dos alvos deste 

estudo, juntamente com o perímetro de Mandacaru”.(MIN. 2008). 
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2.3 -  LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA CIDADE DE 

JUAZEIRO/BAHIA. 

 

Os perímetros irrigados Mandacaru e Maniçoba  inaugurados, respectivamente, 

em 1973 e 1981, estão localizados na cidade de Juazeiro. Este  foi o local escolhido 

para o presente estudo. Juazeiro/BA  se encontra situada à margem direita do Rio São 

Francisco, na região norte do Estado da Bahia, numa latitude de -09°24’42”, e numa 

longitude   de  -40°29’55”, justamente no ponto do cruzamento de duas grandes e 

estratégicas estradas interiores do Brasil, local que antes era conhecido como: 

“Passagem do Juazeiro”, devido a existência de uma enorme árvore de Juazeiro, que 

servia de abrigo para os tropeiros, condutores das grandes boiadas na direção do Piauí 

e, de lá, para a região do Recôncavo baiano. 

Limita-se ao norte com o Estado de Pernambuco, a nordeste como município de 

Curaçá, ao sul com os municípios de Campo Formoso e Jaguarari,, sudoeste com o de 

Sento-Sé e a noroeste com o de Casa Nova. 

A primeira estrada era fluvial, constiutida pelo Rio São Francisco, integrando o Sul 

com o Norte; a segunda, um caminho das Bandeiras, aberto pelos paulistas, sob o 

comando de Domingos do  Sertão e pelos  baianos   sob  o  comando   de  Garcia  

D’Àvila II; pelos pernambucanos sob o comando de Francisco Caldas e pelos 

portugueses sob o comando de Manoel Nunes. Somente no fim do século XVII , à 

sombra protetora do Juazeiro - árvore mãe do sertão - começou a surgir o que hoje se 

constitui a cidade de Juazeiro, fundada em 1806, mas elevada a esta categoria pela Lei 

1.814, de 15 de julho de 1878. No século XIX e até meados do século XX, foi a 

cidade um entreposto comercial importante na região, importando e exportando 

mercadorias através do Rio São Francisco. (OLIVEIRA, 1998). 

Dista 502 quilômetros da capital do Estado, possui uma área de 6.500,520 Km² 

uma população  de 214.718 habitantes, densidade populacional de 33,03 hab/Km².  

Sua altitude é de 368 metros acima do nível do mar, clima árido e semiárido, 

vegetação caatinga, precipitação pluviométrica média anual de 399 mm, uma 

pluviosidade média mensal de 0,427 mm. Seu período chuvoso se estende de 

novembro a março ,seu solo é eutrófico e seu relevo é pediplano  sertanejo, formado 

por várzeas  e aluviões. Seu nome é derivado do Ziziphus joazeiro, (Martius), árvore 

abundante na região (IBGE, 2013)  
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Seus Projetos de Irrigação nas áreas destinadas aos médios e grandes 

empresários que produzem frutas para abastecer os mercados europeu, asiático e 

norte americano, têm ao longo dos anos se adaptado ao processo de modernização 

agrícola. Os colonos, vêm sofrendo um processo de empobrecimento, pela 

incapacidade de se adaptar às inovações tecnológicas exigidas pelo mercado externo e 

até pelo interno, cuja população passa a ser mais exigente a cada dia. A exposição e o 

uso intensivo dos fertilizantes e agrotóxicos nas diferentes condições ambientais tem 

1resultado na identificação de muitos problemas, tais como: surgimento de pragas 

mais resistentes; contaminação da água e do solo; erosão; e salinização do solo. Além 

desses, foram observados efeitos indesejados sobre organismo não alvo, como a 

possibilidade de alguns destes produtos químicos causarem câncer e mutações 

genéticas nos humanos (LEITE&TORRES,2008 
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Figura  05  - Mapa do Municipio de Juazeiro/Bahia 
Cortezia da Mapoteca da EMBRAPA SEMIÁRIDO 
Petrolina/PE 
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2.4– DA FUNDAÇÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO 

MANDACARU E MANIÇOBA. 

 

         2.4.1 – Distrito Irrigado de Mandacaru. (DIMAND) 

 

          Na madrugada de 10 de setembro de 1973, sob forte chuva, segundo relato dos 

pioneiros que ainda se encontram residindo na área do perímetro, e que foram   

entrevistados, chegavam os primeiros vinte e sete colonos ao Projeto de Irrigação 

Mandacaru, o mais antigo do lado baiano, situado há cerca de 15 Km da cidade de 

Juazeiro, às margens da Estrada BA 210, que liga os municípios de Juazeiro a Curaçá. 

Cruzando-se a ponte sobre o Riacho Tourão à esquerda de quem se dirige pela rodovia 

no sentido Juazeiro/Curaçá encontra-se a estrada que dá acesso ao referido projeto no 

sentido beira-rio. 

A previsão para o empreendimento eram trinta e três colonos, 

entretanto, vivia-se na época os horrores da ditadura militar, com 

forte pressão sobre os trabalhadores rurais vinculados aos seus 

sindicatos. Prisões, torturas, ameaças eram frequentes, o que 

deixou muitos agricultores receosos de assumirem os lotes, 

achando que aquela oferta poderia ser uma armadilha para prendê-

los. Tinham medo de serem confundidos com comunistas, que 

eram perseguidos ferozmente pelos militares, como indivíduos 

perigosos que ofereciam riscos à sociedade. (M.D.S. 85 anos).  

 

Daí, que seis deles inicialmente selecionados, deixaram de comparecer ao 

chamamento. Só mais tarde, após um longo trabalho de convencimento pelas assistentes 

sociais da CODEVASF é que resolveram vir assumir os lotes. A desconfiança era geral, 

como afirma o Sr. J.T.V. 79 anos  aposentado e morador na vila. 

Tudo aquilo era muito novo e diferente para nóis, que estava 

acostumado a plantar em época de chuva, ou na vazante do rio. A 

gente sabia plantar abóbora, cebola, batata doce, mandioca, fazer 

farinha e também pescar o peixe pra comer. Mas plantar por 

irrigação, vixemaria, ninguem sabia não. Foi um Deus nos acuda. 

A gente butava agua demais, a planta morria. A gente deixava de 

molhar, a planta secava. Custou a gente aprender, mas quando a 

gente aprumou, ai foi bom demais. Êta tempo bom...A gente 

plantava o tumate e com noventa dias a gente colhia. Noventa 

tonelada por hectare. Era tumate demais, home. As fábrica tudinho 
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aqui pra comprar a nossa produção, num sobrava nada. Eles 

brigava entre eles, pra ver quem comprava mais e nois só 

apreciano de longe, era briga de cachorro grande. Mais nois é que 

era importante, porque nois é que tinha o tumate pra vender. Sem 

nois, eles num era nada, porque sem tomate, como é que a fábrica 

deles ia funcionar? Durou uma pancada de ano assim. Depois viero 

os grande e acabou cum a gente. Eles rico, cum todo cunhecimento 

e nois tudo analfabeto...Como é que nois ia cumpetir cum eles? Ai 

foi a nossa derrota. 

No ano de 2013, este perímetro de irrigação completou 40 anos de inaugurado. 

Tendo sido criado sobre a influência da chamada Revolução Verde, sob a égide da 

FAO, serviu de laboratório para o uso indiscriminado de produtos agrotóxicos 

fabricados nos Estados Unidos da América do Norte, que para salvar da falência suas 

antigas fábricas de armas químicas usadas nas duas grandes guerras mundiais, bem 

como, na guerra do Vietnã e na da Coréia do Norte, colocavam seus técnicos a serviço 

do governo brasileiro para estimular o uso de fertilizantes e adubos químicos, com o 

discurso do aumento da produção e da produtividade para acabar com a fome no 

mundo. 

O Sr. H.F.R. 77 anos e um dos pioneiros do projeto Mandacaru, em sua 

entrevista informou que ao final de cada ano uma receita agronômica era fornecida aos 

colonos contendo os nomes de todos os agrotóxicos que eles eram obrigados a 

comprar para serem usados nas lavouras do ano seguinte, independente do que fossem 

plantar, ignorando-se totalmente as questões climáticas, bem como a sua autonomia, 

que no caso era inexistente, já que era obrigado a adquirir o que lhe era imposto. Vale 

ressaltar que os agricultores que se recusassem a comprar os produtos indicados, 

tinham todos os benefícios financeiros suspensos, como castigo pela sua rebeldia. 

Vê-se, portanto, que os agrotóxicos encontraram aqui um amplo campo para a 

sua utilização indiscriminada, resultando em danos ambientais e enormes prejuízos 

para os agricultores, que viam ano a ano os seus lucros serem reduzidos pelos gastos 

nem sempre necessários com defensivos. 

              O depoimento acima coincide com as constatações efetuadas nos estudos de 

Boas e Bedor (2013), informando que no ano de 1972, por ocasião da edição do 1º 

Plano Nacional de Desenvolvimento que instituía além do financiamento rural, uma 

“bolsa”, definida e obrigatória com agrotóxicos, a ser adquirida pelos colonos, 

determinado pela autoridade governamental, sob pena de perderem o seu 
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financiamento rural. Justifica-se, portanto, ser o Brasil o maior consumidor de 

agrotóxicos do mundo. No inicio do perímetro irrigado de  Mandacaru, haviam apenas 

370 ha irrigados. O projeto foi instalado em terras pertencentes à Fazenda Mandacaru, 

daí permanecer o nome. 

 

 

 

 

       2.4.2 – Distrito Irrigado do Perímetro de Maniçoba (DIM).-((çl(.2 – Projeto 

de Irrigação Maniçoba. 

  

 O Distrito Irrigado Maniçoba - DIM, após preparado pela CODEVASF, veio a 

ter seus primeiros colonos assentados em 02 de maio de 1981. Foi instalado na sua 

fase inicial com 44 lotes, que foram distribuídos entre 44 posseiros. Atualmente nele 

existem 238 lotes, para agricultura familiar, com uma área de colonização de 1.809 

hectares, uma área empresarial de 3.204 hectares, uma área irrigável de 5.013 hectares 

e uma área bruta total de 12.300 hectares. 

 Maniçoba ocupa uma área territorial de 96 Km², dos quais, a exemplo dos 

demais projetos irrigados implantados na região, recebeu o nome em homenagem à 

fazenda onde foi localizado. Da sua extensão territorial, apenas 45% da área ficaram 

excluídas do projeto. 

 Por ocasião da sua implantação, já surgia nas proximidades da comunidade 

denominada Saco do Meio, o principal núcleo habitacional do projeto, popularmente 

denominado Vila I de Maniçoba. 

 Coube à Empreiteira Cassiano, vencedora da licitação, a construção das 

primeiras 55 casas residenciais destinadas aos colonos selecionados para explorar os 

lotes agrícolas. O segundo Núcleo habitacional, denominado Vila II de Maniçoba, 

dista quatro Km do primeiro e se localiza nas extremidades dos antigos sítios Recanto 

e Flor. Segundo a população local, a escolha desse espaço se constituiu num equívoco, 

tendo em vista ser o mesmo uma lagoa que inunda quando chove. Hoje, constata-se 

que aproximadamente 30% dos colonos pioneiros venderam os seus lotes, por não se 

adaptarem à vida no campo.  

 Com lotes possuindo uma extensão variável entre 06 e 09 hectares irrigáveis, 

além da área de sequeiro, o projeto possui sistema arcaico de irrigação por sulcos, 
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desperdiçando grande quantidade de água, aumentando os seus custos de produção e 

inviabilizando a atividade agrícola (NASCIMENTO, 2006). 

                   
               Figura  6 – Irrigação por sulcos em plantação de cebola.  Perímetro de Maniçoba 
                                                   Autor:  SANTOS, J. A. – Juazeiro-BA, 2014  

 

 

2. 5 – A “REVOLUÇÃO VERDE” E A HERANÇA MALDITA DO 

AGRONEGÓCIO. 

 
Ao se criar os primeiros perímetros irrigados no Vale do São Francisco, o DI-

POLO Juazeiro/Petrolina foi considerado o de maior sucesso na região nordeste ( 

ORTEGA&SOBEL,2010), gerando grande crescimento populacional, inclusive na 

zona rural, desequilibrando o planejamento desses municípios, cujas receitas se 

mostravam  insuficientes para  atender aos requerimentos nas áreas de saúde, educação, 

moradia, dentre outros ( LIMA&MIRANDA,2001). 

Para Rigotto (2011), o modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil trará 

para as populações rurais a herança maldita dos agrotóxicos, doenças e terras 

degradadas. 

Afirma ainda a pesquisadora que, desde 2008, o Brasil ultrapassou os Estados 

Unidos para se tornar o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Segundo dados 

da Organização das Nações Unidas, e também o principal destinatário de agrotóxicos 

proibidos em outros países. 

            Vale lembrar ainda que este mercado tem características de oligopolio: em 

2007, as seis maiores empresas de venenos (Bayer, Syngenta, Basf, Monsanto, Dow e 
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DuPont) concentravam 86% das vendas mundiais destes produtos.Segundo dados do 

MDIC (Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior), do Brasil, em 

2006, estas mesmas empresas controlavam sozinhas 85% do mercado (Pelaez et al, 

2010). 

Afirma ainda a Drª Rigotto, (2011), que “os agrotóxicos contribuíram mais 

com o aumento da produção de comodities do que com a segurança alimentar. Revela 

que 50% dos agrotóxicos usados no Brasil são aplicados na lavoura de soja. Produto 

que se transformará em ração animal para produzir carne”. 

“A monocultura, que é a escolha do modelo do agronegócio, ao destruir a 

biodiversidade e plantar enormes extensões com um único cultivo, criam condições 

favoráveis àquilo que eles chamam de pragas, que na verdade são manifestações 

normais de um ecossistema reagindo a uma agressão. Quando surgem essas pragas, 

começa o uso de agrotóxicos e aí vem todo o problema que só interessa à indústria-

química, que tem faturado bilhões e bilhões de dólares anualmente no nosso país, 

vendendo esse tipo de substância e alimentando a cultura de que a solução é usar mais 

e mais veneno”, (Rigotto, 2011) 

. 

         Desde 1997, a legislação concede isenção de 60% do ICMS para os 

agrotóxicos, estimulando a comercialização, produção e uso de agrotóxicos no país, 

atraindo no espaço mundial para o Brasil investimentos que trabalham com a 

contaminação sem que consiga respeitar a Constituição Federal no que diz respeito ao 

meio ambiente e à saúde. 

A ANVISA pautou desde 2006, a reavaliação de 14 agrotóxicos. Segundo 

estudos inclusive dos próprios produtores, as condições relatadas no momento do 

registro tinham se alterado e, portanto, pensaram em reavaliar as substâncias. Esse 

processo vem ocorrendo de forma bastante atropelada porque o sindicato da indústria 

que fabrica o que eles chamam de “defensivos agrícolas”, utiliza não só das suas 

articulações com o poder político no Senado Federal , com a bancada ruralista, mas 

também de influências sobre o Judiciário, o que gerou uma série de processos judiciais 

contra a ANVISA, que é o órgão  do Ministério da Saúde responsável legalmente por 

essas atribuições.  

Os indicadores que apontam o pujante agronegócio como a galinha dos ovos 

de ouro da economia, não incluem um dado relevante para a saúde: o Brasil é o maior 

importador de agrotóxicos do planeta. Consume pelo menos 14 tipos de venenos 
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proibidos no mundo, dos quais, quatro deles, pelos riscos à saúde humana, foram 

banidos no ano passado, embora pesquisadores suspeitem que ainda estejam em uso 

na agricultura. 

Em 2013 foram consumidos um bilhão de litros de agrotóxicos no País – uma 

cota per capita de 5 litros por habitantes e movimento de R$ 8 bilhões no ascendente 

mercado  dos venenos, (RIGOTTO, 2011). 

Dos agrotóxicos banidos, pelo menos um, o Endosulfan, prejudicial ao sistema 

reprodutivo e endócrino, aparece em 44% das 62 amostras de leite materno analisadas 

por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no 

município de Lucas do Rio Verde, cidade que vive o paradoxo  de ícone do 

agronegócio e campeã nacional das contaminações por agrotóxicos. Lá se despeja 

anualmente, em média 136 litros de venenos por habitantes. 

Na pesquisa coordenada por Pignati, (2014), em Lucas do Rio Verde, MT, os 

agrotóxicos apareceram em todas as 62 amostras de leite materno, de mulheres que 

pariram entre 2007 e 2010, onde se destacam, além do Endosulfan, outros dois 

venenos ainda não banidos, o Deltametrina, com 37%, e o DDE, versão modificada do 

potente DDT, com 100% dos casos. Até ainda pelo menos outros três produtos 

banidos, o Paraquat,  que provocou um surto de intoxicação aguda em crianças e 

idosos na cidade, em 2007, o Metamidofóis, e o Glifosato, este, presente em 70 das 79 

amostras de sangue e de urina de professores da zona rural junto com outro veneno 

ainda não proibido, os Piretróides. 

 

Com este estudo, pretende-se estudar o Potencial Carcinogênico dos 

Agrotóxicos e os seus impactos nas populações desses espaços sociais, a fim de 

melhor avaliar os danos causados à sua saúde, podendo, assim, sugerir medidas que 

subsidiem as políticas públicas para a saúde dos agricultores familiares da região. 

Segundo Rigotto, (2011), embora tenha provocado um aumento significativo 

da produtividade, é importante  ressaltar que a “Revolução Verde” não resolveu o 

problema da fome no mundo: boa parte dos excedentes agrícolas gerados atualmente 

são comodities e a fome segue assolando cerca de1 (um) bilhão de seres humanos no 

mundo, que estão subalimentados, relata Rigotto referindo-se ao PNUD (2004). 

Referenciando  Fernandes e Welch, 2008, e Rezende, 2005; Porto e Milanez, 

2009, a Drª Rigotto, (2011) afirma que: Nesse processo de modernização da 

agricultura, conduzido pelos interesses de grandes corporações transnacionais, 
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configurou-se o agronegócio enquanto um sistema que articula o latifúndio, a indústria 

química, metalúrgica e a biotecnologia, o capital financeiro e o mercado, com fortes 

bases de apoio no aparato político-institucional e também no campo científico e 

tecnológico. Este sistema ampliou a monocultura, a concentração de terras, de renda e 

de poder político dos grandes produtores.  Elevou também a intensidade do trabalho, a 

migração campo-cidade e o desemprego rural. Por outro lado, a apropriação dos frutos  

 dessa produtividade reverteu-se em aumento dos lucros capitalistas, para os grandes      

proprietários rurais e a multinacionais envolvidas. 

 

Frutos desse processo existem atualmente no mundo cerca de 20 grandes 

indústrias fabricantes de agrotóxicos, com um volume de vendas da ordem de 20 

bilhões de dólares por ano e uma produção de 2,5 milhões de toneladas de 

agrotóxicos, sendo 39% de herbicidas, 33% de inseticidas, 22% de fungicidas e 6%de 

outros grupos químicos. As companhias agroquímicas que controlam esse mercado 

são: Syngenta, Bayer, Monsanto, BASF, Dow Agro Sciences, Du Pont, MAI e 

Nufarm, (RIGOTTO, 2011). 

 

A América Latina é um importante mercado no contexto mundial, onde o 

faturamento líquido na venda de agrotóxicos cresceu  18,6% entre 2006 a 2007, e 

36,2% entre 2007 e 2009 (SINDAG 2009). 

 

Continuando refletindo o que nos indica Rigotto, (2011), desde 2008 o Brasil 

se tornou o maior consumidor de agrotóxicos  do mundo, (SINDAG, 2009), 

movimentando 6,62 bilhões de dólares em 2008, para um consumo de 725,6 mil 

toneladas de agrotóxicos – o que representaria 3,7 quilos de agrotóxicos por habitante. 

Em 2009, as vendas atingiram  789,974 toneladas,  em 2010 ultrapassaram a casa de 1 

milhão de toneladas (RIGOTTO, 2011). Os agrotóxicos são utilizados em grande 

escala no setor agropecuário, especialmente nos sistemas de monocultivos em grandes 

extensões. Como se pode ver no gráfico abaixo, a soja foi responsável por cerca de 

metade do consumo de agrotóxicos no país em 2008 (RIGOTTO, 2011). 
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              Figura 07 – Consumo de agrotóxicos pelas principais culturas no Brasil 2008 
Adaptado de SINDAG (2009)  

              Unidade Coluna Vertical = Toneladas 
 

 

 

 

 

Há ainda no Brasil a contaminação dos alimentos com resíduos de 

agrotóxicos. Em nosso país o Ministério da Saúde, por meio da ANVISA, 

monitora a presença de 234 ingredientes ativos em 20 alimentos. Para o ano de 

2009, os resultados mostram que 29% deles apresentavam resultados 

insatisfatórios, seja por estarem acima do Limite Máximo de Resíduos 

permitido (LMR), sejam por apresentarem resíduos de agrotóxicos Não 

Autorizados (NA) e não adequados  para aquele cultivo, ou pelos dois motivos 

associados (LMR e NA) (RIGOTTO, 2011) 
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2. 5.1 – CHUVA DE LIXO TÓXICO. 

A toxicologista Mello, da Unidade Técnica de Exposição Ocupacional  e 

Ambiental, do Instituto Nacional do Câncer, (INCA), vinculado ao Ministério da 

Saúde, afirma que esses venenos – os agrotóxicos – são lixo tóxico na União Europeia 

e nos Estados Unidos. Entretanto o Brasil, lamentavelmente, ainda os aceita. 

Os agrotóxicos cancerígenos aparecem no corpo humano pela ingestão de 

água, pelo ar, pelo manuseio de produtos e até pelos alimentos contaminado,(MELLO, 

2014). 

 

 

2.5.2 – CHUVA DE AGROTÓXICOS. 

Venenos como o Glifosato são despejados por pulverização aérea ou com o uso 

de trator contaminando o solo, lençóis freáticos, hortas, áreas urbanas e depois sobem 

para a atmosfera. Com a precipitações pluviométricas retornam em forma de “chuva 

de agrotóxicos” fenômeno que ocorre em todas as regiões agrícolas estudadas. Os 

efeitos dessa chuva no organismo humano são confirmados sempre, em todas as 

pesquisas e em todas as regiões do país. 

O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), segundo a pesquisadora do 

INCA, Drª Mello, mostrou níveis fortes de contaminação como arroz, alface, mamão, 
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pepino, uva e pimentão, este, o vilão, em 90% das amostras coletadas. Mas estão 

também em praticamente toda a cadeia alimentar, como soja, leite, carne, que ainda 

não foram incluídas nas análises.(MELLO, 2014) 

 

 

 

 
Figura  09 
Alimentos com resultado insatisfatório em 2009, de acordo com o Programa de Analise de Resíduos 
de Agrotóxicos em Alimentos – PARA/ANVISA/MS – Adaptado de Rigotto, (2011).  
 

O Professor Pignati, (2014), diz que os resultados preliminares apontam que, 

pelo menos, 30% dos 20 alimentos até agora analisados,        não poderiam sequer 

estar na mesa do brasileiro. Experiências de laboratório feitas em animais 

demonstraram que os agrotóxicos proibidos na União Europeia e Estados Unidos são 

associados ao câncer e a outras doenças de fundo neurológico, hepático, respiratórios, 

renais e má formação genética. (BLOG COMBATE RACISMO AMBIENTAL. 

Brasil. 2014).  
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2.5.3  –O AGRICULTOR FAMILIAR NA VISÃO LEGAL. 

 

Segundo a Lei N° 11.326, de 24 de julho de 2006,que estabelece as diretrizes 

para a Formulação da Política Nacional da Agricultura  Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais, agricultor familiar é aquele que pratica atividades no meio rural 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

 
I-não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais. Na 

região objeto do estudo, o módulo fiscal é de 64 hectares. 

 

II -utilize predominantemente mão-de obra da própria família nas atividades  

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

 
III-tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 

pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº12.512,de2011). 

 
 

IV- dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua  família. 
 
 
 
    2.5.4-  BRASIL: MAIOR CONSUMIDOR DE AGROTÓXICOS DO 
MUNDO. 

 
 

A Food and Agriculture Organization- FAO e a Organization for Economic 

Cooperation and Development- OECD, estimam que o Brasil já seja, nesta década, o 

maior produtor agrícola mundial de grãos e, também, o maior consumidor de 

agrotóxicos do mundo (LAFORGA, 1999). Porém, de acordo com o próprio Laforga 

(1999) não ocorreu no país o acompanhamento necessário para o uso responsável 

dessas substâncias, tanto na forma de prescrição, como na forma de venda e 

manipulação que comprove a crescente incidência de doenças relacionadas ao 

trabalho rural devido à manipulação de agrotóxicos. Daí a importância desse estudo. 
 

Dentre as doenças relacionadas à manipulação ou exposição aos agrotóxicos 

estão o câncer, que é um conjunto de manifestações clínicas patológicas, caracterizado 
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pela perda do controle da divisão celular e pela capacidade de invadir outras estruturas 

orgânicas (INCA,2011). 
 

Os agrotóxicos encontram-se entre os carcinógenos químicos que podem 

induzir o câncer por mecanismos variados como genotoxicidade e promoção de 

tumores envolvendo mediadores hormonais; imunológicos e a produção de moléculas 

oxidantes (peróxidos) (RODVALL et al.,2003). Pela amplitude da sua utilização no 

modelo de produção de alimentos, há estimativas de associação entre exposição 

àqueles e o desenvolvimento de câncer. Nos Estados Unidos da América, estima-se 

que anualmente ocorram cerca de 6.000 a 10.000 casos de câncer associados com 

agrotóxicos (BEDOR, 2008). 
 

No Brasil, MEYER et  al.(2003), relatam em seu estudo uma alta taxa de 

mortalidade para câncer de estômago, esôfago,  laringe, câncer oral e leucemias em 

agricultores expostos a agrotóxicos na região Serrana do Rio de Janeiro. Da mesma 

forma, Bastos (2011) em seu trabalho junto à UNIVASF, ao tratar os dados da sua 

amostra por meio das taxas de prevalência infere que no município de Petrolina, de 

cada 100.000  habitantes, 401 trabalhadores rurais morreram apresentando como causa 

básica de morte, algum a neoplasia maligna. A mesma autora informa que  taxa 

semelhante foi encontrada na cidade de Juazeiro-BA, com 349 casos por 100.000 

habitantes. 

Diante da inexpressividade quantitativa de trabalhos abordando a temática do 

potencial carcinogênico dos agrotóxicos em agricultores  familiares na região, 

pretende-se com essa pesquisa levantar informações e a quantificação das neoplasias 

malignas, ou cânceres, que acometem os agricultores familiares  dos perímetros 

irrigados Mandacaru e Maniçoba, localizados em Juazeiro-BA, cuja metodologia de 

abordagem interdisciplinar, permitirá múltiplos olhares sobre o assunto, destacando o 

tecnológico, social, ambiental e humanístico. 
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3.0 -OBJETIVOS 
 

                3.1- GERAL: 
 

     Avaliar a relação entre a possível associação do contato com agrotóxicos,  e a 

prevalência de neoplasias malignas ou cânceres, que acometem os agricultores 

familiares dos projetos de irrigação Mandacaru e Maniçoba, localizados no 

município de Juazeiro-Bahia, que neles trabalham há pelo menos dez anos. 

 
              3.2- ESPECÍFICOS: 
             

• Realizar levantamento das neoplasias malignas presentes nos 

agricultores familiares desses projetos; 

• Verificar os casos de neoplasias malignas presentes naqueles 

agricultores familiares; 

• Caracterizar o perfil dos agrotóxicos utilizados naqueles projetos; 

• Quantificar  os casos de óbitos por neoplasias malignas em familiares 

dos agricultores entrevistados; 

• Realizar o teste laboratorial de Colinesterase sérica e demais testes de 

função hepática, em certo percentual dos agricultores entrevistados, 

tendo como base a Norma Regulamentadora N°7, NR7, do Programa de 

Controle  Médico de Saúde Ocupacional, do Ministério do Trabalho e 

Ação Social, que foi produzida em  função da Portaria N°3.214, de 

08/06/1978; 

• Desencadear um processo educativo junto aos agricultores familiares, 

através dos sindicatos, associações, cooperativas e dos órgãos 

responsáveis pela operação e manutenção dos perímetros irrigados, na 

perspectiva de internalização de informações úteis para as 

transformações nas práticas que envolvem o uso de agrotóxicos.  
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4. 0 – MATERIAIS E MÉTODOS     

 

 

                 Trata-se de um estudo de caráter educativo e informativo no qual utilizou-se 

um delineamento transversal excludente e misto. Foram escolhidos dois perímetros de 

irrigação dentre os cinco existentes  no município de Juazeiro – Bahia, importante zona 

de agricultura irrigada na região Norte do Estado, por serem os dois mais antigos aqui 

fundados. A amostra foi de caráter aleatório por sorteio e, tomados para estudo os 

agricultores familiares com dez ou mais anos de trabalho continuo com agrotóxicos. 

Para a escolha dos participantes do estudo, tomou-se como base os agricultores que 

usam nas suas lavouras, de maneira intensiva, os agrotóxicos. A população do Perímetro 

Irrigado de Mandacaru é composta por 52 famílias de agricultores familiares e a do 

Perímetro Irrigado de Maniçoba, de 321 famílias, perfazendo, ambos, um total de 373 

famílias. Dessas, foram tomadas para amostra, 222 agricultores. 

                O tamanho da amostra foi calculado considerando a fórmula para estimar a 

proporção p̂ de uma variável de uma população finita no processo de amostragem 

simples ao acaso, conforme abaixo: 
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                          Figura  10 – Fórmula para cálculo do tamanho da amostra 

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 π  e p̂  

N= é o tamanho da população escolhida 

2

z
α

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

                  Para o cálculo do tamanho de amostra foi admitido um erro máximo de 5%, 

com 95% de confiança e a estimativa da proporção considerada foi de 20%, relacionada 

a incidência de câncer, considerando pesquisas divulgadas pela Universidade Federal do 

Mato Grosso e também pelas estimativas divulgadas pelo Instituto Nacional de Câncer 

Jose Alencar Gomes da Silva (INCA), (MARTINS, 2001). 
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             Os dois projetos distam um do outro, cerca de 25 Km, (o 1º distando cerca de 

15 Km da cidade e o 2º, cerca de 40 Km). Durante um período de 03 meses (novembro 

2013 a janeiro 2014), foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas em todos os 

membros participantes da amostra, tendo-se o cuidado, apenas, de levar em conta 

aqueles agricultores que já trabalhavam nos projetos há dez anos ou mais. Partiu-se, 

portanto, de uma amostragem onde previamente já era conhecido o número dos 

agricultores familiares dos dois projetos, (quantidade de lotes), além do tamanho da 

amostra, sendo a mesma aleatória e probabilística, obtida por sorteio entre todos os 

agricultores familiares dos dois projetos, com uma significância de 0,05% e um nível de 

confiança de 95%, dando-se ênfase aos seguintes dados: município, idade em anos 

completos, sexo, cor da pele, escolaridade em anos de estudo, região onde habitam ( 

urbana X rural), tabagismo, consumo de álcool, qualidade de sono, uso de EPI, 

município e origem, contato direto ou indireto, renda, compra dos agrotóxicos, leitura 

do rótulo, frequência de aplicação (em dias), intoxicação por agrotóxicos, após a 

intoxicação recebeu atendimento médico hospitalar, qual o agrotóxico que provocou a  

intoxicação,  descarte das embalagens, técnica de higienização do material de trabalho, 

utiliza a mesma roupa com a qual aplicou o agrotóxico para ir para casa, toma banho e 

troca de roupa após cada aplicação, sentiu algum mal estar a pós a aplicação do 

agrotóxico, tempo de exposição ao agrotóxico (em horas), qual o tipo de bomba 

utilizado, agrotóxicos mais utilizados, principais lavouras.  

                       Adicionalmente, foram avaliadas os fatores de riscos, no trato com os 

agrotóxicos, primeiramente no contato direto ou indireto e agrupados em dois 

componentes: cefaleia, uso de tabaco,  uso de bebidas alcoólicas; agrupados entre 

aqueles que tinham pelo menos um dessas práticas e os que não as tinham. Doenças 

relacionadas ao Sistema nervoso (cefaleia, doenças neurológicas, ansiedade, depressão e 

transtorno do sono, convulsões), tendo sido agrupados da mesma forma: aqueles que 

tinham pelo menos um desses sinais ou sintomas e aqueles que não os tinham. 

              Variáveis contínuas foram analisadas pelo teste t de student, para amostras 

independentes. Análise univariada, juntamente com o teste exato de Fisher foram 

aplicados para verificar as diferenças em valores absolutos para as variáveis estudadas. 

A razão de chance foi considerada zero, por não ter sido observado nenhum caso de 

câncer em mulher, nas respostas do questionário. Foi utilizado o softwere R. Statistic, 

para obtenção dos resultados. 
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               Simultaneamente às coletas, os questionários foram revisados e tabulados em 

programa Excel, gerando o banco de dados para aplicação do softwere competente.                 

Enfermeiros do Setor de Epidemiologia da 15ª DIRES, de Juazeiro/BA,  da 9ª GERES, 

de Petrolina/PE, do Hospital Dom Malan, de Petrolina/PE, do Serviço de Oncologia do 

Hospital Regional de Juazeiro/BA, e do IMIP, (Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira), Bioquimicos  e Técnico em enfermagem do Hospital da  Unimed 

Vale do São Francisco, em Juazeiro, (local onde foram realizados os exames para 

avaliação da função hepática, em 10% dos elementos da amostra), contribuíram com 

informações importantes, além do próprio trabalho, para a realização da  pesquisa. 

                                O protocolo seguiu as condições estabelecidas na Resolução  466 de 

12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e o Projeto aprovado 

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. 

Todos os participantes que concordaram em tomar parte no estudo assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. O programa foi rodado no softwere R. Statistic, 

com última atualização em 16/12/2010. 
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  5. 0 - RESULTADOS 

 

 

 

              A amostra  examinada possui n=222 elementos, todos com  dez anos ou mais 

de contato direto, ou indireto, com os agrotóxicos , nas suas atividades diárias. No 

tocante a idade cronológica dos entrevistados, tivemos para os que experimentaram um 

contato direto com os agroquímicos uma idade média de 42,3 e erro de ± 14,3 anos. 

Enquanto que para aqueles que tiveram contato indireto, a média de idade foi de 52,4 

anos e erro de ±17,0 anos, calculados pelo teste t de Student, para a verificação de 

diferença entre as idades de contato,  com nível de significância de 5%,   o qual 

identificou uma diferença significativa entre os dois grupos de variáveis.  

 

                                 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA ANALISADA. 
 
Característica 

 
Freq 

Contato Direto com Agroq. 
Sim                            Não 

 
p* 

Razão de 
Chances 

 
IC(95%) 

Idadea --- 42.3±14.3  52.4±17.0 0.009* --- 42.3 - 52.4 
Gênerob     1 0 0 - 8.59 
    Masculino 214 (96.4%) 199  15    
    Feminino 8(3.6%) 8  0    
Instruçãob     0.123 0.2 0 - 1.39 
    Até 8 anos 167 (75.2%) 153  14    
    9 ou + anos 55 (24.8%) 54  1    
Situ Trabalhob     0.002* 5.44 1.6 - 21.2 
   Emp-Agric 156 (70.6%) 151  5    
   Outros 65 (29.4%) 55  10    
Projetob     0.099 0.38 0.11 - 1.38 
    Mandacarú 48 (21.6%) 42  6    
    Maniçoba 174 (78.3%) 165  9    
Tabagismob     0.529 1.96 0.42 - 18.4 
    Sim 50 (22.5%) 48  2    
    Não 172 (78.5%) 159  13    
Cons Álcoolb     0.275 1.89 0.57 - 6.36 
   Sim 136 (61.3%) 129  7    
   Não 86 (38.7%) 78  8    
Dorme Bemb     0.764 0.67 0.11 - 2.63 
   Sim 163 (73.4%) 151  12    
   Não 59 (26.6%) 56  3    
Canc. Famíliab     1 0.92 0.23-5.37 
    Sim 42 (18.9%) 39  3    
    Não 180 (81.1%) 168  12    

Tabela 2 – Caracterísrticas da amostra analisada. 
Teste t-Student para verificação de diferenças entre as idades de contato 
bTeste Exato de Fisher para indep/depen entre contato com Agroquímicos e Variáveis. 
* Diferença significativa entre dois grupos ou variáveis. 
IC = Intervalo de Confiança 
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             No que diz respeito ao gênero, foram 214 (96,4%) homens, sendo que 199 

tiveram contato direto com agrotóxicos, enquanto apenas 15 tiveram contato indireto, e 

08 mulheres, (3,6%), sendo que todas elas tiveram contato direto com os agrotóxicos.     

            Em relação às mulheres todas elas, tiveram contato direto com os agroquímicos, 

enquanto que nenhuma delas teve contato indireto,  de onde obteve-se um P=1, sendo 

que a razão de chance é nula, =0, haja vista que  o cálculo da razão de chance não é 

possível por apresentar valor zero no item Feminino/Indireto. 

            Existe uma tendência nas mulheres de terem um menor contato com o 

agrotóxico que o homem, pois a quantidade de homens trabalhando com esses quimicos 

é indiscutivelmente superior. 

            Em relação ao grau de instrução dos entrevistados tivemos 167 (75,2%), 

apresentaram nível de escolaridade de  até 08 anos de estudos, sendo 153 completos e 

apenas 14 incompletos; enquanto que os que têm acima de nove anos ou mais foram 55 

(24,8%), onde 54 completaram os 9 anos e apenas 01 foi além dos nove anos. 

Comparando o grau de instrução e o contato com agrotóxicos, pode-se observar um  

p=0,123 e razão de chance igual 0,2. O Teste Exato de Fisher identificou independência 

entre essas duas variáveis, ou seja, não existe relação entre grau de instrução e tipo de 

contato com agrotóxico. 

               Em relação à situação de trabalho, observou-se entre os entrevistados, na 

condição de empregados e/ou agricultores 156 (70,6%), sendo 155 trabalhadores 

confirmados nesta situação e, apenas 05 não confirmaram essa situação. Entre os 

denominados outros tipos de trabalho, surgiram: canaleiros, bombeiros (aplicador de 

agrotóxicos), outros tipos que somaram 65 (29,4%), sendo 55 sim e 10 não, o que nos 

deu um p=0,002 pelo Teste Exato de Fisher,  dando-nos uma Razão de Chance de 5.44,  

com um Intervalo de Confiança de 95%, identificando uma relação entre a situação de 

trabalho e contato com agrotóxicos. 

           No tocante ao tabagismo, foram os seguintes resultados: 50 (22,5%) afirmaram 

serem tabagistas, enquanto que 172 (75,5%), disseram não fumar.  

            Nesses números, após aplicado o Teste Exato de Fisher, observou-se um 

p=0,529 o que nos dá uma razão de chance de 1,96 com 95% de Intervalo de Confiança, 

no entanto não mostra relação entre tabagismo e o contato com agrotóxico. 

             Quanto ao consumo de álcool  136 (61,3%) afirmaram ingerir álcool, contra 86 

(38,7%)  que afirmaram não ingerir.  Estes números apontam um p=0,275 o que  dá uma 

razão de chance de 1,89, com 95% de Intervalo de Confiança, no entanto não mostra 
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relação entre alcoolismo e o contato com agrotóxicos. Entretanto o depoimento a seguir 

é revelador do uso de álcool entre os trabalhadores rurais:  

                                                     “É meu mano, sempre qui nois vorta dos lote, nois                                                         

passa pelo armazém dali da isquina, pra tomar uns tragos que é 

pru mode limpar as guela e o fígo” (M.E.S. agricultor familiar 

do Projeto Mandacaru) 

             No tocante ao sono, 163 (73,4%) afirmaram dormir bem, enquanto que 59 

(26,6%) afirmaram que não. Isso dá um p=0,764 com uma razão de chance de 0,67 

também com um Intervalo de Confiança de 95%. Existem estdos que apontam O que 

sabemos como uma das consequências dos agrotóxicos, insônia ou sono conturbado, o 

que se confirmou entre os entrevistados . 

              Esses números indicam um p=1, com uma razão de chance de 0,92 com o 

mesmo Intervalo de Confiança. 

   No tópico, Câncer na família, 42 (18,9%), entrevistados afirmaram que tiveram 

casos de pessoas que morreram de câncer na família, enquanto que 180 (81,1%), negam 

tal evidência. Tais números sugerem um p=1 que, por sua vez, nos dão uma razão de 

chance de 0,92 com o mesmo Intervalo de Confiança, o que não identifica relação direta 

entre o trabalhador que apresenta contato com agrotóxico e o câncer na família.  

 
                           Figura  11 – Percentual de Óbitos por Câncer na Família 

            c 
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                Figura  12 - Uso Correto dos Equipamentos de Proteção Induividual, EPIs –                                                                     
http://www.agricultura.gov.brvegetalimportacaoagrotoxicos                             

                                                   Site do  Ministério da Agricultura 
 
 

                      

                    Figura  13 – Uso incorreto da aplicação de agrotóxicos. Agricultores sem EPIs. 
                                                      Foto de SANTOS, J. A. – Juazeiro 2014 
 
 

Na pesquisa procurou-se nos serviços de Oncologia de Juazeiro/BA e 

Petrolina/PE, encontrar os casos de câncer, bem como nos Serviços de 

Epidemiologia da 15ª DIRES, de Juazeiro, e da 9ª GERES, de Petrolina, mais 

especificamente no Registro de Óbitos, as pessoas falecidas de câncer nos 

últimos cinco anos, residentes nos dois projetos, encontramos os seguintes totais: 

2009, 02 casos; 2010, 03 casos; 2011, 06 casos; 2012, 03 casos; 2013, 06 casos, 

perfazendo um total de 20 registros de óbito nas 15ª DIRES  e 9ª GERES, além 

do Serviço de Oncologia, do Hospital Regional de Juazeiro. 

           Dentre os casos de óbitos por câncer que encontramos nestes serviços, estão os 

seguintes: 
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RELAÇÃO DOS ÓBITOS POR CÃNCER DE 2009 A 2013 EM JUAZEIRO/PETROLINA, DE 

PESSOAS RESIDENTES NOS PROJETOS MANDACARU E MANIÇOBA  

 
IDADE SEXO   COR    PROFISS. SÍTIO DO CÂNCER 
75 F Branco Do lar Ca. Do estômago 
66 M Pardo Agric. Ca. Da próstata 
63 M Branco Agric. Ca. Do fígado 
48 F Preta Trab Rural Ca da bexiga 
59 M Preto Agric. Ca. Do estõmago 
83 M Preto Agric. Ca. Do Rim 
80 M Pardo Agric. Ca. Do estômago 
67 M Pardo Agric. Ca. Do Esôfago 
56 M Branco Agric. Leucemia Mieloide Crônica 
63 M Pardo Agric. Ca. Doo Estõmago 
69 F Branca Rural Ca. Do Estômago 
41 F Branca Agric.  Ca. Dos ovários 
88 F Branca Do lar Ca. Do fígado 
60 F Preto Agric. Ca. Do colo uterino 
77 M Pardo Agric. Ca. Da vesícula biliar 
27 F Parda Agric. Ca. Dos intestinos 
30 F Branca Agric.  Melanoma laligno da pele 
52 M Preto Agric. Ca. Do esôfago 
75 M  Pardo x.x.x.x Ca.de próstata e reto 
42 F Parda Agricu. Ca. Do estômago 

Tabela  03 – Relação dos óbitos por câncer em pessoas residentes nos dois perímetros 
estudados, nos últimos cinco anos. (Fontes: 15ª DIRES/Juazeiro e 9ª GERES/Petrolina). 
 
Observando a tabela acima, pode-se afirmar em relação ao câncer que: 

 09 mulheres mortas       (45,0%)            53,3 anos de idade média( mulheres) 

 11 homens mortos         (55,0%)            67,3 anos de idade média (homens)    

-Quanto a cor: (02) (10,0%) homens brancos; (03) (15,0%) homens pretos; (06) 

(30,0%) homens pardos. 

-Mulheres: 06 brancas (25,0%); 02 pretas (10,0%) e 02 pardas (10,0%). 

Quanto a quantidade de pessoas acometidas, tivemos: 08 (40,0%) de pessoas 

pardas; 07 (35,0%) pessoas brancas; e 05 (25,0%) pessoas pretas 

-Quanto a profissão: 11(55,0%) homens agricultores; 06 (30,0%) mulheres 

agricultoras; 02 (10,0%) mulheres do lar e 01(5,0%) mulher sem profissão 

definida. 

- Preferência do câncer em função do sítio de acometimento: 06 (30,0%) no 

estômago, 02(10,0%) da próstata, 03(15,0%) do fígado e vesícula biliar; 

01(5,0%) da bexiga, 01(5,0%) do rim, 02 (10,0%) do esôfago, 01(5,0%) 

leucemia mielóide crônica, 01(5,0%) dos ovários, 01(5,0%) do colo do útero, 

01(5,0%) dos intestinos, 01(5,0%) mieloma maligno da pele e 01(5,0%) do reto. 

- Neste grupo tivemos a idade média de 56,5 anos para os indivíduos que  

morreram de câncer. 
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- O alto índice de cânceres do esôfago e do estômago, ( 25%), tanto pode-se  

associar ao contato com os agrotóxicos, quanto ao tabagismo e ao álcool. 

-Ainda obtivemos os seguintes dados: no município de Juazeiro/BA, houveram 

631 agravos a saúde, provocados por intoxicação por agrotóxicos, nos últimos 

cinco anos. Enquanto que nos últimos quatro anos, tivemos 04 pessoas 

residentes nos projetos estudados, tratando-se de câncer no Serviço de 

Cancerologia do IMIP, em Juazeiro. 

 

              COMPLEMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA ANALISADA  
 
Característica 

 
Sim 

 
Não 

 
p-Valor 

 

 
Uso de algum tipo de EPI 136 (61.3%) 86 (38.7%) <0.05 **  
Compra dos Agrotóxico 194 (87.5%) 28 (12.6%) <0.05 **  
Ler Rótulo 94 (42.3%) 128 (57.7%) <0.05 **  
Freq. Aplicação 
  ≤ 3 dias/semana 
  > 3 dias/semana 

 
41 (18.5%) 

181 (81.5%) 

 
<0.05 ** 

 
 

 
Banho e Troca de Roupa  65 (29.3%) 157 (70.7%) <0.05 **  
Descarte Adequado das Embalagens 178 (80.1%) 44 (19.9%) <0.05 **  
Higiene Adequada dos Equipamentos 78 (35.1%) 144 (64.9%) <0.05 **  
Sintoma por Intoxic/Agroquímicos 222 (100%) 0 (0%) <0.05 **  
 Receb Atend Méd/Hospital 22 (9.9%) 200 (90.1%) <0.05 **  
 Conhece Agente Intoxicador 26 (11.7%) 196 (88.3%) <0.05 **  
Exposição ao Agrot até 1° Banho 
 Turno ≤ 4 horas 
 Turno > 4 horas 

 
172 (77.4%) 
50 (22.6%) 

 
<0.05 ** 

 

Tipo de Bomba 
 Costal 
 Veicular 
 Animal 

 
158 (71.2%) 
100 (45%) 
43 (19.4%) 

 
64 (28.8%) 
122 (55%) 

179 (80.6%) 

 
<0.05 ** 

0.05 
<0.05 ** 

 

Tabela 04- Complemento da tabela 2. 
*Roupa: nesse caso  é a roupa após aplicação do agrotóxico/agroquímico; 
** Teste das Proporrções Normalizado com p-valor significativo a 5%                                                  
 

 
Único caso em que existe igualdade entre as quantidades de “sim” e “não” é o tipo de 
aplicação do agrotóxico, o qual as respostas foram iguais estatisticamente falando. 

  

a) Utilização de EPIs: dos 222 agricultores entrevistados, 136 (61,3%) deles 

afirmaram usar algum tipo de EPI, contra 86 (38,7%), que disseram não 

utilizar nenhum tipo. Destes 104 disseram usar apenas o gorro; 94 deles 

afirmaram usar somente viseira facial; 91 afirmaram usar máscara; 70 

disseram utilizar capa, touca e luvas; 67, jaleco hidro-repelente; 86 calça 

hidro repelente; 82 botas; 61 avental; 86 afirmaram que não se utilizam de 

nenhum EPI e 58 utilizam todos os EPIs. Muito embora a realidade que 
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notamos quando das nossas andanças pelos perímetros, foi a de que eles 

simplesmente aplicam o agrotóxico com a mesma roupa do dia a dia, com 

um chapéu que é mais para proteger-lhes do sol que do agrotóxico e, com 

uma camisa amarrada na face cobrindo-lhes as narinas. Na maioria das 

vezes era assim que eles se apresentavam. 

 

                                    

                                                                 Figura  14 

 

b) Compra dos Agrotóxicos, (segue algum receituário agronômico ou de 

algum técnico?): a maioria deles, 151 (68,%) afirmaram que não, adquirem 

os agrotóxico sem nenhum receituário, nas Lojas de Produtos Agrícolas de  

Juazeiro e Petrolina, enquanto apenas 68 (30,6%), responderam que não, 

que adquirem os produtos nas lojas por conta própria. Apenas 3 (1,4%) 

deles disseram que seguem prescrição de Técnico Agrícola na compra dos 

agrotóxicos. Diante da nossa legislação, o Técnico Agrícola não tem 

poderes para receitar agrotóxicos. 
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                                                             Figura  15 

 

 

 

c) Inquiridos se liam o rótulo do produto que estavam utilizando, 128        

(57,7%) responderam  negativamente, enquanto que os outros 94 (42,3%), 

disseram que sim. Acreditamos que devido a vida corrida que eles levam, e 

o índice de alfabetização, dificilmente terão tempo suficiente ou condições 

intelectuais para ler um rótulo qualquer.

 
                                                     Figura  16. 
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d) Frequência de aplicação: Alguns agricultores aplicam agrotóxicos na sua 

plantação com uma frequência de até três dias, esses somam um total de 41 

deles, ou 18,4%; enquanto outros aplicam com intervalo de tempo maior 

que três dias, esses constituem-se a maioria deles, são em torno de  181 

agricultores, ou 81,6%. 

                                     
                                                                                       Figura 17 

 

e) Utiliza a mesma roupa da aplicação na residência, ou toma banho e          

troca de roupa depois de aplicar o agrotóxico?: Desses 65 (29,3%) 

responderam afirmativamente, enquanto 157 (70,7%), responderam que 

não. 

              

                                                         Figura 18 
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f)  Quanto ao descarte das embalagens: a maioria deles, 167 (75,2%), 

relatam que entregam as embalagens vazias a ACAVASF (Associação do 

Comércio Agropecuário do Vale do São Francisco), enquanto 11 (5,0%) 

armazenam no depósito. Outros 17 (7,7%)  disseram que botam  fogo nas 

mesmas; ao tempo em que outros 26 (11,7%) afirmam que guardam nos 

mais diversos lugares do lote. Apenas 01 trabalhador, (0,5%) afirmou que 

joga as embalagens no dreno e, finalmente,  outros 25 afirmaram que 

guardam de outros maneiras (em baixo de uma árvore, ou desprezadas no 

lote

 

                                                        Figura  19  

                     

 

 

 

g) Técnica de higienização do material de aplicação: 09 (4,1%), 

responderam que lavam no dreno; 20 (9,0%) lavam fora do dreno; 23 

afirmaram proceder apenas lavagem simples; 80 (36,2%) disseram que não 

lavavam suas ferramentas de trabalho após o uso das mesmas, 

principalmente as bombas e 89 (40,3%) afirmaram fazer uma tríplice 

lavagem no dreno,  

 

ACAVASF-167 ou 75.2 % 

Depósitos-11 ou 5 % 
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                                                                              Figura  20 

 

h)  Em relação aos sintomas por intoxicação por agrotóxicos: todos eles, os 

222(100,00%), afirmaram já terem sentido, pelo menos um dos sinais ou 

sintomas perguntados no questionário, apenas desconhecem qual produto 

tenha provocado. 37 (17%) dizem que já se intoxicaram por uma mistura 

conhecida como “coquetel” (mistura de 1herbicida, 1 fungicida e 1 

inseticida). 43 (19,7%) afirmaram que não sabem com que se intoxicaram; 

27 deles afirmaram que sabem com que produto já se intoxicaram, e o 

restante 103 (12,4%) afirmam que nunca foram intoxicados. 

 
 

                            
                                                                        Figura  21 
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i) Após a intoxicação recebeu atendimento médico hospitalar? 

Responderam que sim 22, (9,9%) deles;  que não 69 (31,1%), e 131 (59,0%) 

relataram que nuca se intoxicaram. 

 

                                          

                                                                                       Figura  22 

                                    

j) Conhece o agente intoxicador ou está ciente da própria intoxicação? 26 

(11,7%) responderam que sim, que não só conhecem o agente intoxicador, 

como estão ciente da própria intoxicação: enquanto 151 (68,0%) disseram 

que nunca intoxicaram:  e 45 (20,3%) afirmaram desconhecer o agente 

intoxicador 

                           

 

 

                                                                        Figura 23 
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k) Sintomas após o uso dos agrotóxicos: Como principais sintomas após a 

aplicação dos agrotóxicos temos: 111 (50,0%), sentem dor no torax e cólicas 

abdominais; 110 (49,5%) sentiram convulsões; 50 (22,5%) sentiram  cefelalgia, 

37 (17,61%) sentiram tonturas  e  32 (14,4%), sentiram irritação na pele. Os 

demais sintomas estão todos muito abaixo desses. A partir desses dados 

aplicamos o teste exato de Fisher, para tentar mensurar  as variáveis 

independentes, ou sintomas, com  p<5%, encontramos numa amostra de 100 

pessoas,  que pelo menos 15% desses trabalhadores rurais dos dois projetos, 

terão sintomas de intoxicação tais como: convulsões, dor no tórax e cólicas 

abdominais, além de cefalalgia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Figura  24 
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l) Tempo de  exposição ao agrotóxico até o primeiro banho:  Menor ou igual a 

04 hs: tivemos 172 ou (77,4%) agricultores; maior que 04 hs: tivemos 50, ou 

(22,6%)  

 

 
Figura 25 

 

 

 

 

 

m) Tipos de bomba Costal,158 (71,0%, respondeu sim e 64 (29%), não; 

Veicular 100 (45,0%), sim e 122 (55,0%; não; Animal   43,  (19,%), 

responderam sim e 179 (81,0%) responderam que não.                     

 
                                                                Figura 26 
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n)  Quanto a renda dos trabalhadores nos dois projetos: o maior índice de 

renda está na faixa até R$1.000,00 (são 139 agricultores, num percentual de 

62,6%; a segunda maior renda está entre R$1.000,00 e 2.000,00, com um total 

de 73 agricultores e um percentual de 32,9%; a terceira faixa de renda está 

situada entre ao R$2.000,00 e 3.000,00, com um total de 9 agricultores, e um  

percentual de 4,1%, as demais faixas de renda são insignificantes 

estatisticamente. 

 

Figura  27 

 

 

o)  As principais lavouras são as seguintes: manga, com 60,2%; maracujá, com 

21,8%; cebola, com 7,9%; depois melão, com 4,2%, banana, 0,9% e, finalmente, 

coco, com 4,2%. 

 

Figura 28 
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           p) Agrotóxicos mais utilizados nos projetos: lanat, glifosato, acefato, karate, 

score, folisuper e folidol,, sendo que esses dois últimos têm a mesma molécula básica, 

(principio ativo), na sua composição. 

 

 

 

 

                                                                           Figura 29 

        q)  Municipio de origem dos trabalhadores: dentre os municípios de origem, 

destaca-se Juazeiro/BA e seus distritos, seguido de Petrolina/PE e  Lagoa Grande/PE. 

.                            

                                                                    Figura  30 

 

 No sentido de melhor conduzir a investigação diagnóstica sobre intoxicação, 

resolveu-se submeter um percentual de 10% dos elementos da amostra analisada, não 
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intoxicação por agrotóxicos, principalmente os organofosforados, e carbamatos. Não 

que ele não seja um bom teste para se detectar intoxicação por esses agrotóxicos, mas 

porque a enzima colinesterase, ( AChE),  é muito instável e fugaz no organismo, 

rapidamente dele desaparecendo, quase sem deixar vestígios, a não ser aqueles da 

intoxicação aguda pelos agrotóxicos anteriormente citados. 

 Diante do exposto, resolveu-se realizar em 10% dos candidatos da amostra, 

todos  os testes para a verificação da função hepática, (hepatograma), quis sejam: 

Hemograma com plaquetas, fosfatase ácida e alcalina, bilirrubinas totais e frações, TGO 

e TGP, TPAE e a Colinesterase sérica, ou plasmática. 

 Nos casos do aumento da produção de hemácias, (hiperplasia eritróide), podería 

pensar-se que estarvamos diante de um caso de  Policitemia Vera, ou de um caso de 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, (DPOC). Caso encontrássemos uma diminuição 

do número das hemácias poderíamos estar diante de um caso de anemia, de um quadro 

hemorrágico, de uma hemólise, de uma leucemia, de um hipertireoidismo ou de uma 

cirrose. 

 Já no tocante às transaminases:  transaminase-glutâmico-pirúvica, (TGP ou 

ALT) ou da transaminase-glutâmico-oxaloacética, (TGO ou AST), essas duas enzimas 

são as ferramentas essenciais para o diagnóstico das doenças do fígado e fazem parte do 

hepatograma. TGO e TGP acima de 150U/L, sugerem fortemente danos no fígado. 

Apenas pelas transaminases elevadas não se pode saber a causa das lesões do fígado. 

 TGO e TGP acima de 1.000U/L são provocadas habitualmente por hepatites 

virais, hepatites por drogas, (principalmente intoxicação por paracetamol), ou hepatite 

isquêmica. Sendo que as principais causas da elevação das transaminases são: hepatites 

virais, cirrose, esteato-hepatite, (fígado gorduroso), hepatite medicamentosa, 

insuficiência cardíaca, isquemia do fígado ou hepatite isquêmica, câncer do fígado e até 

mesmo doenças musculares. 

 A Fosfatase Alcalina é uma enzima encontrada em praticamente todos os tecidos 

do corpo, mas que se apresenta sobretudo no fígado, nas vias biliares e nos ossos. Tem 

diferentes tipos, chamados isoenzimas, que são originárias de diferentes tecidos, (FA1 

do fígado, FA2 dos ossos). Estas podem ser quantificadas separadamente caso seja 

necessário. Os valores da fosfatase alcalina são obtidos em uma análise de sangue 

comum, e sua faixa normal em adultos é de 30 a 140 UI/L (Unidades Internacionais por 

Litro. 
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 Fosfatase Alcalina,  é uma hidrolase que remove grupos fosfato de um grande 

número de moléculas diferentes, incluindo nucleotídeos, proteínas e alcalóides; como o 

próprio nome sugere, essa enzima é mais ativa em soluções alcalinas. O processo de 

remoção desses grupos fosfatos é conhecido como desfosforilação. A fosfatase alcalina 

é produzida por diversos órgãos e tecidos, como por exemplo ossos, fígado e placenta. 

A hiperfosfatemia, (fosfatase alcalina total no sangue elevada) pode estar 

relacionada às seguintes condiçõ   es patológicas: 

Colestase, Hepatites virais, Doença de Paget, Tumores  ósseos, 

Hiperparatireoidismo, Osteomalacia e Raquitismo. 

O tempo de protrombina (TP) ou tempo de atividade da protrombina (TAP) 

derivado, índice internacional normalizado, também conhecido como razão normalizada 

internacional (IIN, RNI ou INR), são medidas laboratoriais para avaliar a via extrínseca 

da coagulação. Em outras palavras, é um exame usado para determinar a tendência de 

coagulação do sangue. O tempo de protrombina normal é de cerca de 11 a 14,6 

segundos. Quanto maior for o TP, menor será a concentração de protrombina no sangue. 

O TP mede os fatores II, V, VII, X e o fibrinogênio. 

Como quatro fatores da via extrínseca são vitamina K dependentes (fatores II, VII, 

IX e X) o teste é também muito usado para monitoramento do uso de anticoagulantes 

orais. 

      O TP encontra-se alargado em casos de deficiência de alguns fatores abaixo: 

• Fatores da via extrínseca: Fator VII 

• Fatores da via comum: Fator X, Fator V, Fator II (Protrombina), Fator I 

(Fibrinogênio). 

Uma plaqueta sanguínea ou trombócito é um fragmento coroplasmatico anucleado, 

presente no sangue que é formado na medula óssea. A sua principal função é a formação 

de coágulos, participando portanto do processo de coagulação sanguínea. 

Uma pessoa normal tem entre 150.000 e 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de 

sangue. Sua diminuição ou disfunção pode levar a sangramentos, assim como seu 

aumento pode aumentar o risco de trombose. 
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• Trombocitopenia,  (ou plaquetopenia), é a diminuição do número de plaquetas 

no sangue. 

• Trombocitose,  (ou plaquetose), é o aumento do número de plaquetas no sangue. 

Presente também nos estados leucêmicos. 

A bilirrubina ou hematoidina é uma substância amarelada encontrada na bile, que 

permanece no plasma sanguíneo até ser eliminada na urina. Quanto mais bilirrubina 

eliminada na urina, mais amarela ela se torna. Excesso de bilirrubina, 

(hiperbilirrubinemia), pode indicar problemas no fígado, baço, nos rins ou na vesícula 

biliar. 

  Ela é um pigmento da bile produzido por quebra do heme e redução da 

biliverdina, que normalmente circula no plasma sanguíneo. É absorvido por células do 

fígado e conjugado de modo a formar diglucuronide, um pigmento solúvel em água 

excretada na bílis. Cerca de 70% a 80% da bilirrubina são provenientes da destruição 

das hemácias velhas, 15% de fontes hepáticas e o restante é proveniente da destruição 

de hemácias defeituosas na medula óssea e nos citocromos. 

Na sua transformação a partir da quebra do anel da hemoglobina, em heme e 

globina, o anel heme é aberto, produzindo ferro livre e biliverdina, que é reduzida a 

bilirrubina pela enzima biliverdina redutase. Essa bilirrubina recém-formada circula no 

sangue ligada à albumina  sérica (forma não-conjugada). É transportada pelo sistema 

porta até o fígado, onde penetra no hepatócito por dois mecanismos distintos: difusão 

passiva e endocitose. 

Uma vez dentro do hepatócito, a bilirrubina desliga-se da albumina e forma um 

complexo protéico com as chamadas proteínas Y e Z(também chamadas ligandinas). É 

então transportada para o retículo endoplasmático liso, onde se torna um substrato da 

enzima glicuronil transferase, dando origem a um diglicuronídeo conjugado (mono- e 

triglicuronídeos também são formados). A bilirrubina, agora já conjugada, é 

transportada até a membrana celular. Na face oposta aos sinusóides e próxima aos 

canalículos biliares, ela é excretada diretamente, alcançando o trato intestinal, onde é 

metabolizada pelas bactérias da flora intestinal, formando o stercobilinogênio. A maior 

parte deste stercobilinogênio é excretada nas fezes, outra parte é reabsorvida e 



61 
 

eventualmente re-excretada na bile (circulação entero-hepática). Uma pequena 

quantidade é excretada pelos rins, sendo designado urobilinogénio. 

Um valioso indicador da relação entre exposição a agrotóxicos e problemas de 

saúde é o nível da enzima colinesterase no sangue. A inibição da colinesterase por meio 

dos compostos fosforados ou carbamatos provoca o acúmulo de acetilcolina, e o 

organismo passa a apresentar uma série de manifestações chamadas de  (efeitos 

muscarínicos, nicotínicos e centrais). 

É uma enzima cujo papel fundamental é a regulação dos impulsos nervosos 

através da degradação da acetilcolina na junção neuromuscular e na sinapse nervosa. 

Existem duas categorias de colinesterases: a acetilcolinesterase (colinesterase 

verdadeira), que é encontrada nos eritrócitos, no pulmão e no tecido nervoso; e a 

colinesterase sérica, sintetizada no fígado, também chamada de pseudocolinesterase.  

Os resultados obtidos de toso desses exames encontram-se na tabela nº 05, ( O 

Hepatograma). 

Na nossa pesquisa os resultados foram os seguintes: 

• Um paciente que apresentou um quadro de Eosinofilia, com um ligeiro 

aumento do leucograma, (leucocitose), ficando em 7.120 leucócitos. Isso 

vem nos mostrar uma luta do sistema imunitário do organismo do 

mesmo, ante a qualquer coisa que o está agredindo, quer seja por uma 

causa interna ou externa. Além da Bilirrubina Indireta (BI) que deveria 

ser zero, estar ligeiramente aumentada porá 0,30. Sabemos que a BI é 

aquela que ainda não foi conjugada pelo hepatócito, para transformar-se 

em bilirrubina direta, ou seja, aquela parte da bile que é solúvel pela 

água. Poderíamos afirmar que o hepatócito desse      paciente está com 

um problema qualquer, que não está conjugando a bile como deveria.  

• Um  paciente que apresentou leucopenia, (baixa de leucócitos), onde 

seus leucócitos surgem com a marca de 3.520 (Normal de 4.000 a 

11.000). Isso indica que o sistema imunitário deste trabalhador está 

comprometido. As células especializadas na defesa do organismo (os 

leucócitos), estão diminuídas. Este mesmo paciente tem um tempo de 

protrombina ligeiramente aumentado (14,3 seg.), tempo normal de 11,0 a 

13,0 seg.  o que pode demonstrar agressão ao hepatócito. 
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• Observa-se  que o aumento  no tempo de protrombina, por sí só, já está 

refletindo uma lesão no hepatócito. 

            Iguais a esse, com valores aumentados do tempo de protrombina, 

obteve-se ao todo dez trabalhadores nesta pequena amostra, o que 

significa 50% da amostra examinada. 

• Um paciente apresentou--se com um quase sinal clássico de intoxicação 

por pesticida organoclorados, organofosforados ou carbamatos. Seu 

exame de Colinesterase plasmática, (AChE), estava em 6,2, o que 

significa 50,7% abaixo do valor máximo normal, (12,22U/ml). Quando 

nós sabemos que para um usuário de agrotóxicos, ele está  intoxicado, 

sem nenhuma dúvida, apesar dele ter que estar em torno dos 60% abaixo 

do valor máximo, o que dá algo em torno de 5,90 U/ml. Aconselhamos 

ao trabalhador se afastar da área de trabalho o mais urgente, como 

primeira atitude, após o que deveria procurar o médico do trabalho, ou o 

Posto de Saúde da sua comunidade.  

• A AChE tem como principal papel o de hidrolisar a acetilcolina (ACh) 

que é liberada no sistema autônomo, no SNC e na junção neuromuscular. 

Isso vem  mostrar que os pesticidas estão começando a apresentar seus 

efeitos deletérios nos trabalhadores dos dois projetos estudados.  

 Diante da  análise da tabela do Hepatograma,  é possível afirmar que, é 

necessário muito mais cuidado por parte dos agricultores familiares dos projetos 

estudados, no trato com os agrotóxicos, uma vez que o câncer é uma doença 

multifatorial, silente e consuptiva e que, geralmente, quando ela demonstra os seus 

primeiros sinais ou sintomas, via de regra, já é muito tarde para se tomar alguma 

providência.      

 Tomando como base a mesma tabela do Hepatograma, pode-se assim representa-

la:                                          
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   Intervalo de confiança 

Variáveis 
Média 

Desvio 

Padrão Menor Maior 

LEOGRAM. 5935,00 1189,615 5378,24 6491,76 

PLAQUETAS 244,90 66,332 213,86 275,94 

FOSF. ALC. 76,00 19,974 66,65 85,35 

ALT(TGP) 44,35 16,417 36,67 52,03 

AST(TGO) 33,35 7,400 29,89 36,81 

BILR. TOT 0,705 0,2235 0,600 0,810 

B.D. 0,355 0,2235 0,250 0,460 

B.I. 0,395 0,2139 0,295 0,495 

AChE 10,530 1,4083 9,871 11,189 

T.P. 13,235 1,0494 12,744 13,726 

A.E. 88,785 12,8053 82,792 94,778 

I.N.R. 1,0475 0,04723 1,0254 1,0696 

FOSF. ÁCIDA 2,295 0,6100 2,010 2,580 

                          Tabela 05 -  Leitura Estatística do Hepatograma  

 

 Nela o Intervalo de Confiança é de 95%. E observa-se que o menor e o maior 

intervalo de confiança estão, na sua maioria,  de acordo com a normalidade dos valores. 

Onde primeiro observa-se um ligeiro aumento é no Tempo de Protrombina (T.P.) cujo 

valor encontra-se acima da média, com o Intervalo de Confiança, (I.C.),  ligeiramente 

elevado. Tal situação pode  querer demonstrar que na lida com os agrotóxicos a 

sensibilidade do Tempo de Protrombina chega a ser algo preocupante, uma vez que 

aquele tempo aumentado, facilita os sangramentos devido a dificuldade de formação do 

coágulo. Quanto maior for o TP, menor será a concentração de protrombina no sangue. 

O TP mede os fatores II, V, VII, X e o fibrinogênio. 

O TP encontra-se alargado em casos de deficiência de alguns fatores a saber: 

Fatores da via extrínseca: Fator VII. Fatores da via comum: Fator X, Fator V, Fator II 

(Protrombina), Fator I (Fibrinogênio). 
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A Fosfatase Alcalina se espreme entre uma faixa muito estreita da normalidade, 

variando o seu intervalo de confiança entre o menor de 66,65 até o mais alto de  85,35 

UI/L. 

Em relação às Bilirrubinas, tem-se que a Bilirrubina Indireta (BI) deveria ser igual a 

zero, no estudo do hepatograma, tem-se um valor médio desta Blirrubina Indireta de 

0,395, com um menor I. C. igual a 0,295 e o maior, igual a 0,495. Dnquanto que a 

Bilirrubina Direta, cujos valores situam-se até 0,3 mg/dl, nos trabalhadores examinados 

está com a média de 0,355 mg/dl, tendo um intervalo de confinaça menor e maior igual 

a 0,250 a 0,460 mg/dl. Essas duas enzimas, juntamente com a Bilirrubina Total, 

representam um verdadeiro ícone na avaliação do estado dos hepatócitos (células do 

fígado). 

Em relação a Colinesterase, (AChE), ela que é a dosagem mais utilizada para a 

verificação do intoxicação por OF e Carbamatos em trabalhadores que lidam com os 

agrotóxicos, apresenta um valor médio de 10,530, com um I.C. menor de 9,871 e maior 

de 13,726, o que não diz muita coisa, apesar de no meio dos examinados existir um 

deles que está, realmente intoxicado, dado aos seus níveis de AChE. 

 

        Gráfico 01 – Relação entre  faixa-etária  e o Tempo de Protrombina 
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Observa-se que as pessoas com idade acima de 45 têm a medida T.P. mais 

elevada que o grupo das pessoas com idade menores de 46. Sendo que 50% das pessoas 

que tem acima de 45 anos tem no mínimo 13,7 e no grupo abaixo de 46 anos essa 

medida é de 13,0, conforme mostra o gráfico acima. 

 

 

 

 

                                Gráfico 02 – Relação entre Alcoolismo e Tempo de Protrombina. 

  O que demonstra no gráfico acima é justamente aquilo que já se sabe: 

quanto mais a pessoa ingere álcool, mais próxima de uma discrasia sanguínea ela anda.  

Embora pareça no gráfico que a interpretação seria o contrário mas, na prática, não é 

isso que se observa. Todo bebedor de álcool tem uma coagulação difícil, pela falta dos 

elementos da coagulação, notadamente o fibrinogênio. 
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 Tabela 6 – O Hepatograma 
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                  Gráfico 03 – Relação entre o tabagismo e o Tempo de Protrombina. 

 

Observa-se que as pessoas que não fumam, apresentam medidas mais baixa de 

TP do que quem fuma, isso deve-se a facilidade com que o fumante forma trombos 

arteriais, devido  a arteriosclerose, ou tromboembolia,  que é  um dos efeitos colaterais 

da nicotina.  

FUMAR PROVOCA: 
• Vaso constrição e redução do fluxo de sangue nos tecidos. 

• Lesão da camada celular interna dos vasos (endotélio). 

• Redução do colesterol bom (HDL). 

• Redução da liberação de oxigênio para os tecidos. 

• Aumento da acidez do estômago. 

• Irritação e inflamação de olhos, garganta e vias aéreas. 

• Aumento da produção de radicais livres que lesam as células. 

• Aceleração da arteriosclerose. 

FUMAR AUMENTA: 
• a pressão arterial; 

• a frequência cardíaca; 



68 
 

• o risco de doenças das coronárias, como angina do peito e infarto do miocárdio; 

• em três vezes o risco de morte por infarto em homens com menos de 55 anos; 

• em dez vezes o risco de tromboembolia venosa e infarto em mulheres que tomam 
anticoncepcionais; 

• o risco de má circulação nas pernas; 

• o risco de impotência sexual. 

DOENÇAS CEREBROVASCULARES 
Fumar triplica o risco de derrame cerebral (acidente vascular cerebral), sendo 
responsável por 25% das ocorrências da doença. 

CÂNCER 
O cigarro contém mais de 40 substâncias cancerígenas que aumentam o risco de câncer: 
• de boca, faringe, laringe e traqueia; 

• de pulmões – risco dez a vinte vezes maior do que o do não-fumante; 

• de esôfago, estômago, rins, bexiga e colo de útero, entre outros. 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 
• As substâncias presentes na fumaça do cigarro agridem os cílios das vias aéreas, 

dificultando a eliminação de muco e catarro, essencial para o bom funcionamento 
dessas vias. Além disso, com a idade, o fumo contribui para a queda da capacidade 
respiratória e para o aparecimento de outros problemas, como: 

• tosse, chiado e falta de ar; 

• bronquite crônica e enfisema (DPOC) – o fumo é responsável por 90% dos casos e 
aumenta o risco de incidência em dez vezes; 

• distúrbios da voz e rouquidão; 

• infecções das vias respiratórias e crise de asma. 

 

  
             Gráfico 04 – Relação entre faixa etária e AChE 
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 Observa-se que as pessoas com idade acima de 45 têm a medida AChE mais 

baixa  que o grupo das pessoas com idade menores de 46. Sendo que 50% das pessoas 

que tem acima de 45 anos tem no mínimo 10,1 e no grupo abaixo de 46 anos essa 

medida é de 11,5, conforme mostra o gráfico acima.  

 

 

 

 
                                                 Gráfico 05 – Relação entre alcoolismo e AChE 

 

                Quanto ao alcoolismo há uma maior variação quanto ao grupo que faz uso de 

álcool, entretanto não há indicação de que o uso de álcool interfere na taxa de ACHE. O 

que se pode observar é que 50%  das pessoas apresentaram pelo menos 10,6 de taxa de 

ACHE.  
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                                                Gráfico 06 – Relação entre tabagismo e AChE 

 

Diferentemente do Alcoolismo, há indicação que de há interferência do uso do tabaco 

nas taxas de ACHE, as pessoas que não fazem uso de tabaco apresentam medidas 

maiores do que quem faz uso do tabaco. Essa conclusão parece contrariar a 

nomenclatura atual naquilo que ela leciona. Porém este é um resultado de um 

experimento e, por isso, deve ser levado em conta como objeto de estudo daqui pera 

frente. 
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 6.0 - DISCUSSÃO. 

 

             A análise da presente amostra apresentou média de idade em torno de 48 

anos. Do total da amostra 93,24% afirmaram ter contato direto com os agrotóxicos, 

enquanto que, apenas, 6,76%, afirmaram contato indireto, todos pela sua própria  

atividade laboral (trabalhadores rurais). Grande parte da mostra foi composta por 

homens, 90,4% e apenas 9,6% de mulheres.  

Pela própria quantidade, segundo o gênero, não é difícil inferir que os homens 

têm mais contato com os agrotóxicos pelos simples fato de serem maioria absoluta da 

amostra. Pois na região semiárida, a exemplo de outras regiões do Brasil, o trabalho no 

campo é quase que um privilégio dos homens, sendo apenas coadjuvado pelas mulheres. 

Os agricultores com maior contato direto com os agrotóxicos, 61,3%, relataram 

um maior consumo de álcool, contra a minoria deles, 38,7%, que praticamente não têm 

contato direto com os agrotóxicos, por isso mesmo relataram que não ingerem bebida 

alcoólica. 

No nosso estudo sobre o hepatograma, levando-se em conta o estudo da média, 

do desvio padrão e do intervalo de confiança, obtivemos  a tabela 06, onde podemos ver 

a relação existente os diversos pontos estudados.  

 Pode-se confirmar que existem grandes semelhanças entre os efeitos à saúde 

provocados pelo manuseio de pesticidas, com aqueles apresentados pelo consumo de 

álcool. Ambos podem causar distúrbios ao SNC e periférico com características 

semelhantes. Como exemplo podemos citar a Encefalopatia  tóxica crônica devido a 

utilização de agrotóxicos que é caracterizada por um déficit neurocomportamental 

semelhante àquele que é observado por ingestão alcoólica crônica, como por exemplo 

distúrbio neuropsicomotor e defict da memória de curta duração. A ingesta crônica de 

álcool é um fator que se confunde no diagnóstico diferencial com a intoxicação crônica 

produzida por agrotóxicos, ou pesticidas, seja pelos quadros de polineuropatia, seja 

pelos quadros de síndrome de abstinência alcoólica. 

Além de que o álcool pode ainda causar disfunção hepática e alteração nos testes 

de inibição da colinesterase com xerostomia, devido a down-regulation dos receptores 

muscarinicos com consequente atividade colinérgica. A síndrome de abstinência do 

álcool também pode se  agravar nos usuários daqueles vários quadros de sintomatologia 

neurocomportamentais e neurológicos periféricos. Já está cientificamente provado que o 

uso excessivo do álcool provoca a presença de apresentação mutagênica, carcinogênica 
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e teratogênica. Por serem as bebidas alcoólicas uma mistura complexa de diferentes 

álcoois, aldeídos e ésteres, além de vários compostos orgânicos e inorgânicos.      

Quanto ao alcoolismo há uma maior variação quanto ao grupo que faz uso de 

álcool, entretanto não há indicação de que o álcool interfere  na taxa de AChE. O que se 

pode observar  é que 50% das pessoas apresentam um nível sérico de, pelo menos, 10,6 

U/L, de taxa de AChE.. 

A interferência nos mecanismos de reparo do DNA, a ativação de metabólitos e 

a exacerbação de deficiências nutricionais, são todos eles mecanismos pelo qual o 

álcool pode aumentar a suscetibilidade dos tecidos a outros agentes químicos. Vale 

ressaltar que o consumo de bebidas alcoólicas atua tanto na forma local (por via oral),  

quanto sistêmica levando à deplessão do sistema imunológico. A depleção do sistema 

imunológico favorece a ocorrência de neoplasias e infecções. Diante dessa afirmativa 

pode-se pensar  que  o consumo de álcool por indivíduos  em contato direto om os 

agrotóxicos, pode estar potencializando o risco do desenvolvimento de cânceres, 

principalmente do aparelho digestivo. Todos esses fatos fizeram com que o consumo de 

bebida alcoólica fosse incluída na análise multivariada, em relação aos desfechos 

observados em indivíduos que mantinham contato com agrotóxicos, a partir daí foi 

confirmada a associação entre contato com agrotóxicos , e o aparecimento das doenças 

neurológicas e câncer. 

Ficou claro  que há uma associação entre o contato com agrotóxicos e o relato de 

doenças neurológicas. Agrotóxicos de vários grupos, como organofosforados, 

carbamatos, organoclorados, piretróideas e outros, estão associados  a efeitos 

neurológicos agudos com exposição a altas doses. Podendo surgirem sequelas sensitivas 

e motoras, além de deficiências cognitivas transitórias ou permanentes. . Podendo 

surgirem sequelas sensitivas e motoras, além de deficiências cognitivas transitórias ou 

permanentes. Contaminantes ambientais, como é o caso dos agrotóxicos, podem estar 

associados ao seu aparecimento, tendo, muitas vezes, origem multifatorial, inclusive as 

endocrinopatias nos agricultores que têm contato direto com os pesticidas, estão cada 

vez mais evidentes. 

Embora o quesito sobre a existência de casos de câncer na família, inclusive o 

caso de morte por câncer, tenha ficado prejudicado, talvez pelo total desconhecimento 

daquilo de que morrem seus familiares, não podemos descartar a relação que existe 

entre os agrotóxicos e o aparecimento de câncer entre todas as pessoas envolvidas com 

os pesticidas, além de se haver provado pelo nosso estudo o distúrbio da função 
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hepática naqueles agricultores  e de seus vários desvios da normalidade. Além de 

muitos dos agricultores permanecerem com a mesma roupa que aplicaram os 

agrotóxicos, até o final do dia, na roça. Enquanto  alguns deles ainda voltam para casa 

vestidos naquela mesma roupa, sem banharem-se, tendo esta mesma roupa de trabalho, 

na maioria das vezes, sendo lavadas com a mesma roupa de uso da família. 

Durante a pesquisa realizou-se levantamento de alguns sintomas relatados pelos 

membros da amostra, após o uso dos agrotóxicos, ao que obtivemos como resposta o 

seguinte: 

Os sintomas de que mais os agricultores se queixaram, pela ordem, foram: dor 

no tórax e cólicas abdominais, (50%), convulsões, (45,5%) e cefalalgia (22,6%). 

Aplicando sobre esses sintomas o   teste das proporções normalizado, com valor de 

p<5%, aquele nos mostrou que, pelo menos 15% dos agricultores do Vale do São 

Francisco, terão pelo menos um desses sinais ou sintomas no decorrer da sua vida. O 

número de sinais ou sintomas pesquisados e encontrados foram, ao todo, vinte e sete. 

Em relação aos casos de câncer na família, observou-se que esta doença está 

diretamente ligada, na sua maior parte ao aparelho digestivo. Nos trabalhadores dos 

projetos ela atinge mais os homens de cor parda e as mulheres de cor branca, sendo que 

a média de idade para os homens foi de 67,3 anos enquanto que as mulheres foi de 53,3 

anos. No total da amostra, cerca de 60% dos entrevistados  tiveram alguma pessoa da 

família que já morreu ou que está em tratamento para câncer. 

Diante de todas essas evidências, fomos levados a fizer uma correlação entre o 

contato com os agrotóxicos e as doenças neoplásicas. Isso ficou bem confirmado neste 

estudo. Sendo que nos últimos anos vem aumentando o número de pessoas implicadas 

nessas doenças, talvez isso se deva ao melhor serviço de notificação dos órgãos de 

Saúde Pública, e também da presença de um ambulatório para tratamento do câncer no 

Hospital Regional de Juazeiro. 

O resultados obtidos por este trabalho atestam os mesmos resultados obtidos em 

pesquisas anteriores e apontam na direção de demonstrarem que necessário se faz que 

que se chame a atenção dos trabalhadores na agricultura de todo o Vale do São 

Francisco sobre os efeitos agudos e crônicos dos agrotóxicos e que ensinemos a estes 

trabalhadores sobre os riscos que aqueles produtos oferecem. 

Alguns pesticidas tem a possibilidade de permanecerem por longos períodos, 

alojados no organismo do ser humano, mesmo quando eles estão afastados da zona de 

uso intensivo deles. Talvez isso se deva à alta solubilidade no tecido adiposo humano, 
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de  um sem número de metabólitos ativos resultantes da degradação dos mesmos no 

meio ambiente. 

Resta-nos lembrar que este é um resultado de um estudo transversal. Por isso, 

necessário se faz que outros estudos longitudinais sejam realizados para que se 

evidenciem as relações de causalidade.  

Por esse estudo não se pode afirmar que os agricultores que estão em contato 

direto com os agrotóxicos, estão com a sua saúde mais comprometida que os outros, 

principalmente pela falta de um grupo controle, entretanto, alguns desvios na sua função 

hepática já começaram a surgir, podendo possibilitar a hipótese de serem eles o primeiro 

sinal de alerta em face de tal situação. 

 

           6. 1 -AGROTÓXICOS MAIS UTILIZADOS NOS PERÍMERTROS 

IRRIGADOS DE MANDACARU E MANIÇOBA.  

             Intoxicação por agrotóxicos: 

  Após a pesquisa concluída, foi observado que esses seis agrotóxicos são 

os mais utilizados nos Perímetros Irrigados de Mandacaru e Maniçoba: 

1 ) Lanat 

2 ) Glifosato 

3 ) Acetato 

4 ) Karate 

5 ) Score 

6 ) Folisuper e Folidol 

 

 Ainda poderia ser citado o Enxofre, que apesar de não ser um agrotóxico, é 

bastante utilizado como fertilizante nos diversos adubos, além de ser ele o responsável 

pela “chuva ácida”, através de sua decomposição em um dos seus metabólitos mais 

conhecidos, o dióxido de enxofre, (SO²). 

  

 

 

 

6. 2 -CLASSIFICAÇÃO DOS AGROTÓXICOS 

É grande a diversidade dos grotóxicos, cerca de 300 princípios ativos em 2 mil 

formulações comerciais diferentes no Brasil. Quanto à ação e ao grupo químico, 
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classificam-se em: Inseticidas, (que podem ser Organofosforados, Carbamatos, 

Organoclorados e Piretróides),  Fungicidas e Herbicidas. 

a) INSETICIDAS:  

    a.1) ORGANOFOSFORADOS: Ex: Malathion, Diazinon, Nuvacrom, Parathion 

(Folidol, Rhodiatox, Metamidofós (Tamaron), Monocrotophós 

(Azodrin), Fentrothion, Coumaphós, outros. 

   a .2) CARBAMATOS: Ex: Aldicarb, Carbaril, Carbofuram, Metomil, Propoxur e 

outros. 

   a .3) ORGANOCLORADOS: Uso progressivamente restringido ou proibido. Ex: 

Aldrin, Endrin, BHC, DDT, Endossulfan, Heptacloro, Lindane, Mirex, Dicofol, 

Clordane, outros. 

   a .4) PIRETRÓIDES: Ex: Aletrina, Cipermetrina, Piretrinas, Tetrametrina, outros. 

  

b) FUNGICIDAS: Os principais grupos químicos são: Etileno-bis-ditiocarbamatos 

(Maneb, Mancozeb, Dithane (Manzate), Zineb, Thiram); 

Trifenil estânico (Duter, Brestan, Mertin); Captan (Orthocide e Merpan); 

Hexaclorobenzeno. 

 

c) HERBICIDAS: Os principais representantes são: Paraquat:(Gramoxone, 

Gramocil); Glifosato (Round-up, Glifosato Nortox); Pentaclorofenol; Derivados do 

Ácido Fenóxiacético: (2,3 diclorofenoxiacético ( Tordon 2,4 D) e 2,4,5 

triclorofenoxiacético (2,4,5 T). A mistura de 2,4 D com 2,4,5 T é o agente laranja; 

Dinitrofenóis: Dinoseb e DNOC. 

 

Outros grupos importantes ainda existem.  

Os agrotóxicos são também classificados de acordo com a DL50 e devem legalmente 

apresentar no rótulo uma faixa colorida indicativa de sua classe toxicológica:                 

A. -INSETICIDAS ORGANOFOSFORADOS (OF), E CARBAMATOS (CARB):  

MECANISMOS DE AÇÃO: Os inseticidas OF ligam-se ao centro esterásico da 

acetilcolinesterase (AChe), impossibilitando-a de exercer sua função de hidrolisar o 

neurotransmissor acetilcolina em colina e ácido acético. 

Os inseticidas CARB agem de modo semelhante aos OF, mas formam um complexo 

menos estável com a colinesterase, permitindo a recuperação da enzima mais 

rapidamente. 
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A AChe está presente no sistema nervoso central (SNC), sistema nervoso periférico 

(SNP) e também nos eritrócitos. Inativa a acetilcolina, responsável pela transmissão do 

impulso nervoso no SNC, nas fibras pré-ganglionares, simpáticas e parassimpáticas e na 

placa mioreural. 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: Os principais sinais e sintomas da intoxicação 

aguda por inseticidas inibidores da colinesterase podem ser agrupados didaticamente da 

seguinte forma: 

Síndrome Colinérgica Aguda:  

Manifestações Muscarínicas (parassimpáticas): 

Manifestações Nicotínicas ( ganglionares, simpáticas e somatomotoras):   

- fasciculações musculares, tremores, cãimbras, fraqueza, ausência de reflexos. 

Manifestações em Sistema Nervoso Central: 

- inquietação, labilidade emocional, cefaléia, tremores, sonolência, confusão. 

Síndrome Intermediária: 

Após 24 a 96 horas da exposição a alguns OF, pode surgir fraqueza ou paralisia 

muscular proximal (membros superiores e pescoço). 

 

Polineuropatia Tardia:  

Este quadro desenvolve-se 2 a 4 semanas após a exposição a inseticidas OF. 

Caracteriza-se por fraqueza muscular distal, cãimbras musculares dolorosas, Esse 

quadro não tem relação com a inibição das colinesterases e relaciona-se com exposições 

a alguns OF. 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO:  

MEDIDAS GERAIS: Manter ventilação adequada através da desobstrução das vias 

aéreas, aspiração das secreções e, se necessário, ventilação assistida. 

Na exposição ocular, lavar com água ou solução salina morna, durante 15 a 20 min., 

pode ser usado colírio anestésico previamente para facilitar procedimento. 

Na ingestão, descontaminar o trato gastrointestinal com lavagem gástrica até 4 a 6 horas 

após, entubando o paciente, não provocar vômitos pelo risco de aspiração de derivados 

de petróleo (solventes utilizados nos inseticidas) e que podem evoluir para pneumonite 

química. Em todos os casos a partir de moderada gravidade, usar diazepam EV para 

controlar fasciculações musculares e convulsões. Bicarbonato EV para corrigir a 
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acidose metabólica (a correção do bicarbonato sérico deve ser plena). Controle 

hidroeletrolítico. Avaliar funções renal e hepática. 

INSETICIDAS ORGANOCLORADOS- MECANISMO DE AÇÃO: 

Desconhecido, atua principalmente estimulando o SNC, causando hiperexitabilidade. 

Parece atuar nos canais de cálcio, alterando o fluxo de sódio (sensibilização do 

miocárdio). Em altas doses são indutores das enzimas microssômicas hepáticas 

(possíveis lesões hepáticas). Toxicidade geralmente de moderada a alta; potencial de 

armazenamento tecidual. Absorção via oral, inalatória e dérmica. 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: 

Náuseas, vômitos, diarréia;  

Fraqueza, entorpecimento de extremidades; 

Apreensão, excitabilidade, desorientação;  

TRATAMENTO: 

Assistência respiratória, Diazepam para convulsões, monitorização cardíaca por 6 a 8 

horas;   

- Medidas de descontaminação: cutânea, gástrica quando pertinente ( Lavagem Gástrica 

com Carvão Ativado em doses repetidas.  Medidas de suporte: corrigir distúrbios 

hidroeletrolíticos, propanolol para arritmias ventriculares. 

- Avaliação hepática, renal, hematológica, 48 a 72 horas após quadro agudo. 

- Para eliminação, não são efetivas, diálise, diurese forçada e hemoperfusão, devido 

grande volume de distribuição.  

- Contra-indicados: alimentos lipídicos, catárticos oleosos (aumentam absorção) e 

simpaticomiméticos (risco de arritmias). 

 

MECANISMO DE AÇÃO: 

C. INSETICIDAS PIRETRÓIDES: 

Alergênicos. Também atuam nos canais de sódio da membrana das células nervosas, 

alterando a despolarização e a condução do impulso nervoso (estimulam o SNC e em 

doses altas podem produzir lesões duradouras ou permanentes no sistema nervoso 

periférico). 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: Dermatite de contato, urticária; secreção nasal 

aumentada (irritação de vias aéreas), broncoespasmo; irritação ocular, lesão de córnea; 

TRATAMENTO: Medidas de descontaminação – pele: água e sabão; olhos: soro 
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fisiológico ou água durante 15 minutos; digestiva: carvão ativado, catárticos. Anti-

histamínicos, broncodilatadores, corticóides, anti-convulsivantes (Diazepam) 

Em casos de hipersensibilidade severa, tratamento imediato: manter respiração, 

adrenalina, anti-histamínicos, corticóides, fluídos EV. Medidas de suporte. 

 

 

D. FUNGICIDAS: 

Etileno-bis-ditiocarbamatos: Alguns compostos (Maneb, Dithane) contêm 

manganês que pode determinar parkinsonismo pela sua ação no SNC. Presença de 

etileno-etiluréia (ETU) como impureza de fabricação, com efeitos carcinogênicos 

(adenocarcinoma de tireóide), teratogênicos e mutagênicos em animais de 

laboratório.  

Trifenil estânico: Em provas experimentais com animais há redução dos anticorpos 

circulantes. 

Captan: Pouco tóxico, utilizado para tratamento de sementes para plantio. Observado 

efeito teratogênico em animais de laboratório. 

Hexaclorobenzeno: Pode causar lesões de pele tipo acne (cloroacne), além de uma 

patologia grave, a porfiria cutânea tardia.  

TRATAMENTO: Esvaziamento estomacal com carvão ativado; para irritação cutâneo-

mucosa, tratamento sintomático; no caso de risco de colapso, oxigenoterapia e 

vasoconstritores por via parenteral.  

E. HERBICIDAS: 

Utilização crescente na agricultura nas duas últimas décadas. Substituem a mão-de-obra 

na capina, diminuindo o nível de emprego na zona rural. Seus principais representantes 

e produtos mais utilizados são: 

 

Dipiridilos: 

Entre os herbicidas dipiridilos, o Paraquat (Gramoxone) é extremamente tóxico se 

ingerido (ação rápida); ingestão de volumes superiores a 50 ml é sistematicamente fatal. 

No sentido de prevenir o uso para tentativas de suicídio, a preparação comercial contém 

substâncias nauseantes e que conferem odor desagradável ao produto. 
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS:  

Lesão inicial: irritação grave das mucosas; lesão tardia: após 4 a 14 dias, começa a 

haver alterações proliferativas e irreversíveis no epitélio pulmonar; seqüelas: 

insuficiência respiratória, insuficiência renal, lesões hepáticas. 

1. Intoxicação aguda fulminante, após absorção maciça, ocorrendo óbito por uma 

combinação de edema pulmonar, oligúria, insuficiência hepática, adrenal e distúrbios 

bioquímicos. 

2. Óbito mais tardio é resultante de edema pulmonar, mediastinite e falência múltipla 

de órgãos e sistemas. 

3. Fibrose pulmonar tardia iniciando após 4 dias e podendo evoluir por várias 

semanas normalmente culminando com óbito por insuficiência respiratória. 

Devido a grave e tardia toxicidade pulmonar, é importante o tratamento precoce. 

TRATAMENTO:  

Remoção do Paraquat ingerido por lavagem gástrica e uso de catárticos. 

Não existe antídoto específico para o Paraquat. 

 

Agrotóxicos mais utilizados nos perímetros públicos de Mandacaru e Maniçoba: 

 

 LANAT, inseticida sistêmico e de contato, do grupo químico: metilcarbamato 

de oxima. É inflamável, extremamente tóxico (classe I). Produto muito perigoso ao 

meio ambiente (classe II); ativo contra lagartas; pulverizações com intervalos de 10 

dias, entre as aplicações.  Em caso de  intoxicação  produz efeitos associados com 

atividade anticolinesterasica. Altamente móvel apresentando alto potencial de 

deslocamento no solo, podendo atingir, principalmente, as águas subterrâneas. 

 

GLIFOSATO, é um herbicida não seletivo, de ação pós emergente, apresentado 

como concentrado solúvel. Devido as suas propriedades sistêmicas, permite o controle 

total das plantas daninhas tanto das nono como das dicotiledôneas, que são atingidas 

pela ação herbicida não somente na parte aérea como nas raízes. Pertence à classe dos 

herbicidas não seletivos, de ação sistêmica de pós emergência. Seu grupo quimico é o 

da glicina substituída. Em caso de intoxicação com o Glifosato, não existe um antídoto 

e a atropina não tem nenhum efeito nesses casos. Seu tratamento é basicamente 

sintomático e de manutenção das funções vitais. A pessoa que executa as medidas de 

descontaminação deve estar protegida por avental impermeável, luvas de nitrila e botas 
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de borracha para evitar contaminação pelo agente tóxico.. É um dos inseticidas mais 

utilizado na agricultura mundial, com crescimento constante dos casos de intoxicações 

acidentais, profissionais e intencionais. 

Em plantas e alguns microrganismos, o glifosato age por inibição competitiva  A 

ausência desta via pode responder por sua baixa toxicidade em animais. Efeitos agudos 

em animais, após administração  de altas doses intraperitoneal, são sugestivos de 

alteração da atividade mitocondrial, possivelmente, desacoplando a fosforilação 

oxidativa. Não tem ação inibitória da enzima acetilcolinesterase. Sua fórmula empírica 

é: C3H8NO5P. 

                ACEFATO, é um inseticida sistêmico que age por contato e ingestão. É um 

organofosforado.  A ANVISA fixou novas regras para a utilização deste agrotóxico. No 

caso do Acefato, particularmente, surgiu uma suspeita de carcinigenicidade do 

mesmo, que foi detectada pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Afirmou 

ainda a mesma agência que esse agrotóxico era portador de toxicidade reprodutiva 

para seres humanos e efeitos neurotóxicos, além da necessidade de revisar a 

Ingestão Diária Aceitável (IDA). A nova IDA do acefato ficou definida em 0,0012 

mg/Kg de peso corpóreo por dia, o mesmo padrão dos Estados Unidos. 

O principal processo de degradação do acefato no solo é o metabolismo aeróbio 

com meia vida menor que dois dias sob condições apropriadas de uso do inseticida, 

produzindo metamidofós. 

O acefato é muito solúvel em água, apresenta alta mobilidade em condições 

experimentais e provavelmente não lixivia para a agua subterrânea devido a não 

persistência em condições aeróbias. 

 

KARATE, este produto é altamente perigoso ao meio ambiente, (classe II), 

altamente persistente no meio ambiente, é altamente bioconcentrável em peixes, 

altamente tóxicos para organismos aquáticos, altamente tóxico para abelhas, podendo 

atingir outros insetos. 

Não deve ser aplicada por avião, a exemplo de outros agrotóxicos, a uma 

distância mínima de 500 metros de povoados, de mananciais de captação de água para 

abastecimento público. 

Em caso de derrame, escoe o vasamento,  não permita que o produto penetre em 

bueiros, drenos ou córregos. Este é um inserticida de contato e ingestão, é um produto 

combustível, trata-se de um piretróide. As embalagens vazias não podem ser 
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transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas. É 

proibida pelo usuário a reutilização ou a reciclagem das embalagens vazias. Restos de 

produtos disperso no meio ambiente contaminam o solo, a água e o ar, prejudicando a 

fauna e a flora além da saúde das pessoas. 

 

SCORE,  Seu princípio ativo é o DIFENOCONAZOL. É um fungicida  

sistêmico do grupo químico do TIAZOL. Produto irritante aos olhos  e combustível. 

Classe I, extremamente tóxico0; classificação da periculosidade  ambiental II (muito 

perigoso ao meio ambiente). Intervalo de aplicação de 14 dias. Vias de exposição oral e 

dérmica. Principal via de excreção é biliar. Não existe antídoto específico, em caso de 

ingestão axconselha-se a indução dos vômitos. Altamente persistente ao meio ambiente. 

Em caso de contaminação do solo retire as camadas de terra contaminadas até o solo 

não contaminado.     

 

FOLISUPER E FOLIDOL, (PARATIONA-METÍLICA), é um inseticida 

organofosforado,  do grupo dos Ésteres Fosfóricos, com grande amplitude de ação. Age 

por contato, inalação, ingestão e possui efeito de profundidade. Intervalo de segurança é 

de 15 dias. Produto irritante para os olhos. Usar máscara pois o produto é perigoso se 

for inalado  ou aspirado. A parationa-metílica é inibidora da colinestrase. Em caso de 

intoxicação  por esta substância, o organismo metaboliza este produto, e de sua 

transformação é formado o PARAXON, (um inibidor da colinestrase), um metabólito 

que aumenta e prolonga os efeitos tóxicos do produto.  Em relação ao meio ambiente  é 

considerado como classe II, (muito perigoso). Como em quase todos os outros produtos 

utilizados nos dois projetos, recomenda-se a tríplice lavagem, despejando os seus restos 

em tanques pulverizadores. Deve-se, ainda, perfurar o fundo da embalagem. É o 

inseticida que provoca mais acidentes, mortes e envenenamentos. Um dos mais usados 

em todo o mundo. 



82 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 – Como os inseticidas OF e CARB exercem suas ações biológicas, principalmente 
por inibição de enzimas. 
 Adaptado de  http://www.cerebromente.org.br/n12/fundamentos/neurotransmissores 
/nerves_p.html#table 
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7.0- CONCLUSÃO 

O presente estudo confirma a hipótese anteriormente levantada, de que 

existe estreita correlação entre o uso abusivo dos agrotóxicos, e o surgimento de 

neoplasias malignas nos usuários de produtos químicos.  

Ficou constatado também que o uso indiscriminado dos agrotóxicos, 

principalmente por parte dos agricultores familiares, cuja falta de  

acompanhamento de um extensionista se constitui numa verdadeira carência, 

tem colocado aqueles agricultores como as primeiras e principais vítimas das 

doenças resultantes do uso indiscriminado dos agrotóxicos, expondo-os às 

consequências dos efeitos danosos dos venenos. 

Embora o presente estudo transversal tenha chegado a esta conclusão, 

necessário se faz  que outros estudos longitudinais sejam realizados, a fim de 

que se evidenciem as relações de causalidade por ventura existentes. 

Verificou-se ainda que a falta de maiores investimentos por parte dos 

governos na educação desses agricultores, com a finalidade de melhorar a sua 

convivência com os agrotóxicos, instruí-los no manejo com esses venenos, e 

torna-los mais conscientes da morbi-mortalidade que são determinadas pelo seu 

uso, venha a tornar-se um entrave para a minimização dos sofrimentos dos 

trabalhadores aqui no Vale do São Francisco, com a finalidade de evitar as 

neoplasias neles mesmos e nos seus familiares, reduzindo assim o seu uso 

abusivo,  uma vez que , cerca de 70% dos alimentos que chegam a mesa dos 

brasileiros para o seu consumo, são oriundos da agricultura familiar.  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE 

DO SÃO FRANCISCO 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e Biológicas 

Curso de Mestrado Acadêmico 
 
 

ANEXO - A 
Av. José de Sá Maniçoba, s/n, centro, CEP 56.304-917, Petrolina/PE - Tel/Fax: (87)3861-1927 
www.univasf.edu.br 
Questionário 1- Destinado aos agricultores familiares para o desenvolvimento do projeto: 
Potencial Carcinogênico dos Agrotóxicos:Levantamento e Quantificação das Neoplasias Malignas em 
Agricultores Familiares dos Projetos Mandacaru e Maniçoba, situados em Juazeiro/BA. 
1. NOME DO AGRICULTOR::    
2. DATA NASCIMENTO:   
3. SEXO: (     ) 
4. GRAU DE INSTRUÇÃO: Analfabeto (  ) 1° grau ( ) 2°grau (  ) 3°grau ( ) pós-graduado( ) 
5. PROPRIETÁRIO (    ),  OU TRABALHADOR (     ) 
6. OCUPAÇÃO:                                     TABAGISTA (     ); BEBE(     ); DORME BEM:(   ) 
7. RENDA:                               10) Região de origem:   
08. POJETO DE IRRIGAÇÃO:   
09.CULTURAS / LAVOURAS:   

 
10. A QUANTO TEMPO UTILIZA AGROTÓXICO: 
11. QUAL O TEMPO DE EXPÓSIÇÃO:                           Direta (  ); Indireta (  ) 
12. PRODUTO AGROTOXICO MAIS UTILIZADO: 
ALGUÉM JÁ MORREU DE CÂNCER EM SUA FAMÍLIA, AQUI NO PROJETO: (     ); QUANDO: 
13. APÓS O USO DO PRODUTO JÁ SENTIU ALGUM DESSES SINTOMAS: 
(  ) Contrações musculares involuntárias; (  ) Convulsões; (  ) Coceira 
intensa; (  ) Confusão mental; (  ); Dificuldade respiratória; (  ) Dor de 
Cabeça (  ); 
Dores torácicas e cólicas abdominais (  ); Excitação ( ); Espirros (  ); 
Fraqueza ( ); (  ) Irritação da pele; (  ) Pupilas contraídas; (  )Vômitos; 
(  ) Formigamento nas pálpebras e nos lábios; (  ) Lacrimejamento; 
(  ) Mancha na pele; (  ) Náuseas; (  ) Perda de apetite; (  ) Perda da consciência; 
(   ) Salivação intensa; (  ) Tontura; (  ) Suor abundante; ( ) Secreção e 
obstrução resp.; (   ) Febre muito alta; (  ) Tremores musculares; (  ) Visão 
turva ou embaçada. 

 
14. APÓS A APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS, VOCÊ VAI PARA CASA: 
Utilizando a mesma roupa com a qual trabalhou: SIM (  ) ; NÃO (  ) 
Toma banho lá mesmo onde trabalhou e troca de roupas: SIM (  ) ; NÃO (  ) 
Passa quanto tempo com a mesma roupa com a qual pulverizou agrotóxicos:    
15. TIPO DE APLICAÇÃO: 
16. FREQUÊNCIA DE APLICAÇÂO: 
17. COMPRA DOS PRODUTOS: 
18. ORIENTAÇÃO DE USO DO PRODUTO: 
19. LEITURA DOS RÓTULOS DA EMBALAGEM: SIM ( ) NÃO ( ) 
20. RECEITUÁRIO AGRONÔMICO: SIM ( ) NÃO ( ) 
21. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 
Boné (  ); Viseira facial (   ); máscara (   ) ;capuz (touca) luvas (  ); Jaleco hidro-repelente 
( ); Calça hidro-repelente ( ); botas impermeáveis (  ); avental resistente a solvente 
orgânico (  ) outros 

 

22. DESTINO DAS EMBALAGENS VAZIAS: 
23. LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO: 
24. ALGUMA VEZ JÁ SOFREU INTOXICAÇÃO: SIM (   ) NÃO (   ) 
25. EM CASO DE INTOXICAÇÃO INDICAR SE SABE A QUE PRODUTO ESTA ASSOCIADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26. CASO DE INTOXICAÇÃO INDICAR SE PROCUROU ATENDIMENTO MÉDICO: SIM (   ) NÃO (   ) 
27. Com qual  tipo de plantio o Sr(a) mais trabalha?   
28 – Outras considerações 
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ANEXO B 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
 

Eu Carlos Augusto da Cruz, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 
3337375553, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo 
sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas ao projeto de pesquisa 
intitulado “Potencial carcinogênico dos agrotóxicos: levantamento e quantificação 
das neoplasias malignas em agricultores familiares dos projetos mandacaru e 
maniçoba, situados em Juazeiro – Bahia”, a que tiver acesso nas dependências das 
residências dos projetos de irrigação Maniçoba e Mandacaru e/ou nos órgãos 
responsáveis pela emissão e/ou arquivamento das declarações de óbito 
Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício 
próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver 
acesso; 
3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso da 
tecnologia que venha a ser disponível; 
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se 
por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e 
obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de 
uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 
Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 
Informação Confidencial significará toda informação revelada através da apresentação da 
tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou 
por quaisquer outros meios. 
Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações, 
processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, 
segredos de negócio, segredo de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, 
métodos e metodologia, fluxogramas, especializações, componentes, fórmulas, produtos, 
amostras, diagramas, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de 
mercado e questões relativas a negócios revelados da tecnologia supra mencionada. 
A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por 
meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento 
público por qualquer outra pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida à minha 
pessoa pelas partes interessadas neste termo. 
Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo 
assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 
Petrolina,  01/11/2013 
 
                                                                       ______________________________ 
                                                                            Pesquisador(a) Responsável   
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ANEXO  C 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: “Potencial carcinogênico dos agrotóxicos: levantamento e 

quantificação das neoplasias malignas em agricultores familiares dos projetos 

mandacaru e maniçoba, situados em Juazeiro-Bahia” 

Nome do (a) Pesquisador (a): Carlos Augusto da Cruz 

Nome do (a) Orientador (a): Profa. Dra. Lucia Marisy Souza Ribeiro Oliveira 

 

1. Natureza da pesquisa: o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade observar o potencial de neoplasias malignas, 

(câncer), nos agricultores familiares dos projetos mandacaru e maniçoba. 

2. Participantes da pesquisa: Cerca de 10% da população alvo. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o (a) 

pesquisador (a) retire uma amostra do seu sangue para estudos em laboratório. A sra 

(sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o Sr, (a). 

(Sra.)____________________________________ Sempre que quiser poderá pedir 

mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do 

projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

4. Sobre as entrevistas: Serão realizadas através de perguntas ou questionamentos. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e 

éticas (coleta de sangue para exame laboratorial). Os procedimentos adotados nesta 

pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

conforme Resolução no. 196/96 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 o (a) pesquisador (a) e seu (sua) orientador (a) (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 (sr.) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre 

desenvolvimento de câncer em agricultores familiares que lidam com agrotóxicos, 



101 
 

de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possam 

minimizar tais situações de risco, 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 (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 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador  

 

Pesquisador: Carlos Augusto da Cruz / (74) 8809-2657 

Orientador: Profa. Dra. Lucia Marisy Souza Ribeiro Oliveira / (87) 2101-6768 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor Alexandre H. Reis 

Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896 

E-mail cep@univasf.edu.br cedep@univasf.edu.br 
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8.0 -CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
 

        MESES  
 
ATIVIDADES 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Anos 
▼ 

Créditos do 
Mestrado 

            2013 
Avaliação 
Diagnóstica 
da Área de 
Estudos 

            2013 

Submissão do 
Projeto 
ao 
Comitê 
de Ética 
da 

            2013 

Entrevistas             2013 
Tabulação dos 
Dados 

            2013 
Apresentação 
de 
Resumos 
em 
Congresso

            2014 

Elaboração da 
Dissertação 
e Envio dos 
Trabalhos 
p/ 
Publicação 

            2014 

Defesa             2014 
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