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RESUMO 
 
Atualmente o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. O modelo 
hegemônico do agronegócio brasileiro, baseado em monocultivos para exportação 
favorece a utilização intensiva de tecnologias mecanizadas e desses produtos. Estes 
configuram entre os mais relevantes fatores de risco para a saúde da população 
geral, principalmente a dos trabalhadores rurais, bem como para o meio ambiente. A 
região do Submédio do Vale do São Francisco é uma das principais áreas de 
exploração da fruticultura irrigada do país, que tem mais da metade de sua 
população economicamente ativa empregada na agricultura. Nessa região, o 
desenvolvimento de produção agrícola implantado e adotado pelo agronegócio, 
voltado para fruticultura irrigada e que visa o aumento da produtividade e do 
crescimento econômico regional, os agrotóxicos são usados intensamente. Nesse 
sentido, o presente estudo refere-se ao impacto do uso de agrotóxicos sobre a 
saúde humana na região do Submédio do Vale do São Francisco, no qual, através 
de entrevistas semiestruturadas, objetivou-se analisar a influência dos 
condicionantes sociais, culturais e econômicos no processo saúde-doença dos 
trabalhadores expostos a agrotóxicos dessa região e propôs a preparação de 
potenciais antídotos para intoxicação aguda por organofosforados por meio de 
síntese orgânica a partir de produtos naturais. Para coleta de dados foram 
entrevistados 339 trabalhadores rurais de perímetros irrigados dos municípios de 
Juazeiro-BA e Petrolina-PE. Todos eram do sexo masculino, sendo 182 (53,69%) 
proprietários rurais e 157 (46,31%) empregados, havendo maior distribuição entre a 
faixa etária de 42 a 47 anos. A maior parte tem rendimentos mensais entre 1 e 2 
salários mínimos e a maioria apresenta baixo nível de escolaridade. Grande parte 
admitiu saber da importância do uso de EPIs e da obrigatoriedade do receituário 
agronômico para utilização e compra de agrotóxicos, entretanto cerca de 40,00% 
não usam EPIs ou fazem de forma incompleta e 28,91% não apresentam receituário 
durante a compra. Mais de 9,00% dos participantes relataram casos de intoxicação, 
mas menos de 7,00% destes procuraram atendimento especializado. Os sintomas 
mais reportados foram espirros, dor de cabeça, irritação da pele e dos olhos, coceira 
e tontura. Os principais produtos relacionados às intoxicações pertencem ao grupo 
químico dos organofosforados, responsáveis por 68,75% das intoxicações agudas 
relatadas. Foram desenvolvidas três moléculas candidatas a reativadores da 
acetilcolineterase inibida por organofosforados. No entanto, estas mostraram 
resultados pouco significativos quanto ao processo de reativação. Em uma região 
onde a fruticultura é tão importante é possível observar que os trabalhadores que 
utilizam agrotóxicos já sabem dos riscos que estes oferecem a sua saúde e que uma 
das formas de proteção é o uso de EPIs, mas entre o saber e a prática nas lavouras 
há um grande distanciamento, propiciando maiores vulnerabilidades a situações de 
risco. A busca por novas moléculas reativadoras da acetilcolineterase inibida por 
agentes anticolinesterásicos continua desafiando pesquisadores, que procuram 
desenvolver antídotos capazes de apresentar respostas satisfatórias para todos os 
compostos da classe de anticolinesterásicos. 
 
Palavras Chaves: Agrotóxicos, Saúde do trabalhador, Trabalho agrícola e saúde. 

 



9 

 

ABSTRACT 
 
Nowadays, Brazil is the world's largest consumer of pesticides. The hegemonic 
model of agribusiness, based on monocultures for export favors intensive 
mechanized technologies and these products. These constitute among the most 
important risk factors for the health of the general population, especially rural workers 
and to the environment. The region of the São Francisco Valley is one of the main 
areas of exploitation of irrigated fruit production in the country, which has more than 
half of its labor force employed in agriculture. In this region, the development of 
implanted agricultural production and adopted by agribusiness, facing irrigated fruit 
and aimed at increasing productivity and regional economic growth, the pesticides 
are used intensively. In this way, this study refers to the impact of pesticide use on 
human health in the São Francisco Valley, in which, through semi-structured 
interviews, aimed to analyze the influence of social, cultural and economic conditions 
in the health-disease workers exposed to pesticides that region and proposed the 
preparation of potential antidotes for acute organophosphate poisoning by organic 
synthesis from natural products. For data collection were interviewed 339 workers of 
irrigated areas in the Juazeiro (Bahia) and Petrolina (Pernambuco) cities. All of them 
were male, 182 (53.69%) were landowners and 157 (46.31%) were employees, with 
greater distribution between 42-47 years age group. Most of them have monthly 
income between 1 and 2 minimum wages and most have low level of education. 
Much admitted knowing the importance of using PPE and the obligation of agronomic 
prescription for use and purchase of pesticides, however approximately 40.00% do 
not use PPE or are incompletely and 28.91% have no prescription for the purchase. 
More than 9.00% of participants reported cases of poisoning, but less than 7.00% of 
these sought specialized care. The most reported symptoms were sneezing, 
headache, irritation of the skin and eyes, itching and dizziness. The main products 
related to poisoning belong to chemical group of organophosphates, accounting for 
68.75% of reported acute poisoning. They were developed three candidate 
molecules to reactivating the acetylcholinesterase inhibited by organophosphates. 
However these show little significant results regarding the reactivation process. In a 
region where fruit growing is so important it can be observed that workers who 
handle the pesticide application already know the risks they bring their health and 
that of the forms of protection is the use of PPE, but between knowledge and the 
practice in the fields there is a large gap, providing greater vulnerability to hazards. 
The search for new molecules reactivators acetylcholinesterase inhibited by 
anticholinesterase agents continues to challenge researchers seeking to develop 
antidotes able to provide satisfactory answers to all the compounds of 
anticholinesterase class. 
 
Key words: Pesticides, Worker health, Farm work and Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

A comunidade cientifica ao redor do mundo, em particular dos países em 

desenvolvimento, vem tratando o impacto do uso de agrotóxicos sobre a saúde 

humana como uma de suas principais prioridades, sobretudo pela sua ampla 

utilização na produção agrícola (PERES; MOREIRA; LUZ, 2007). 

No Brasil essa utilização continua em franca expansão e desde 2008 o país 

ocupa o primeiro lugar no ranking mundial em consumo de agrotóxicos (CARNEIRO 

et al., 2015). Entretanto, esta situação tem sido negligenciada ao mesmo tempo em 

que contínuos incentivos aumentam a produção agrícola, uma vez que a exportação 

de produtos agropecuários auxilia no superávit da balança comercial brasileira 

(PERES; MOREIRA, 2003). 

O modelo hegemônico do agronegócio brasileiro baseia-se em monocultivos 

para exportação com a utilização intensiva de tecnologias mecanizadas e insumos 

químicos (PORTO; SOARES, 2012). Este concentra várias vulnerabilidades 

(PREZA; AUGUSTO, 2012), ocasionando diversas externalidades negativas como 

os impactos sociais, ambientais e à saúde, que são pagas pela sociedade como um 

todo por meio de gastos públicos, doenças e óbitos (PORTO; SOARES, 2012). 

Dentre os tipos de vulnerabilidades, as institucionais caracterizam-se pela 

insuficiência de assistência técnica e fiscalização ineficiente, permitindo a aquisição 

de agrotóxicos sem receituário e o uso inadequado desses produtos; e as sociais 

estão relacionadas principalmente ao baixo nível de escolaridade, que dentre outras 

consequências, limita o entendimento das recomendações das bulas e rótulos dos 

agrotóxicos (PREZA, AUGUTO, 2012). 

Os agrotóxicos configuram entre os mais relevantes fatores de risco para a 

saúde da população geral, principalmente a dos trabalhadores rurais, bem como 

para o meio ambiente (MELO; GONGALVES, 2014). Estes são utilizados em larga 

escala por setores produtivos das mais variadas áreas, e de modo mais intenso pelo 

setor agropecuário (SILVA et al., 2005). 

No anseio de atender a crescente demanda de frutas, grãos e hortaliças, 

trabalhadores rurais são encorajados a utilizar uma diversidade de produtos visando 

o aumento da produtividade (ARAÚJO et al., 2007), levando ao intensivo uso de 

agrotóxicos (SAVI et al., 2010). 
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O elevado e indiscriminado uso desses produtos aqui no Brasil tem resultado 

em níveis severos de intoxicação humana e de poluição do meio ambiente 

(JACOBSON et al., 2009).  

A exposição aos agrotóxicos pode promover uma série de efeitos negativos à 

saúde humana, oriundos das intoxicações aguda e/ou crônica, resultando muitas 

vezes na morte do exposto (BRASIL, 2006a). Estas intoxicações podem ocorrer 

especialmente por exposição ocupacional e/ou ambiental (SILVA et al., 2005), sendo 

caracterizadas pelo surgimento de uma série de sintomas. Na intoxicação aguda os 

sintomas podem variar de uma simples dor de cabeça até ao estado de 

inconsciência, coma ou morte da pessoa intoxicada (LONDRES, 2011). Na 

intoxicação crônica surgem problemas de saúde ligados à fertilidade, indução de 

efeitos teratogênicos e genéticos, câncer, efeitos deletérios sobre os sistemas 

nervoso, respiratório, cardiovascular, geniturinário, gastrointestinal, na pele, nos 

olhos, além de alterações hematológicas e reações alérgicas a esses produtos 

(BRASIL, 2006a). 

Estima-se que nos países desenvolvidos cerca de 2% da população sofra 

algum tipo de envenenamento e naqueles em desenvolvimento aproximadamente 

3%. No ano de 2009 os EUA registraram 4 milhões de intoxicações, no Brasil, a 

estimativa é de que seja 3 milhões por ano, sendo a maioria sem registro por conta 

da subnotificação e das dificuldades de diagnóstico (DANTAS, 2013). Em relação às 

intoxicações por agrotóxicos, a Organização Internacional do Trabalho (2005) estima 

que ocorram cerca de 70 mil intoxicações agudas e crônicas fatais entre 

trabalhadores rurais, sendo muito maior o número de intoxicações não fatais.   

As intoxicações por agrotóxicos destacam-se entre os vários riscos 

ocupacionais (FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007). A atividade agrícola é apontada 

como uma das que apresentam maior risco dentre os diferentes setores da 

economia (FREITAS; GARCIA, 2012). 

No entanto, a atividade agrícola é indispensável para impulsionar a economia 

brasileira (VEIGA, 2007), mesmo esta tendo apresentado avanço colossal e 

diversificação nos últimos anos (SILVA; SILVA; SILVA, 2013). O setor frutícola é um 

de seus mais importantes segmentos, sendo estratégico dentro da perspectiva de 

desenvolvimento econômico e social do país (BRANCO, 2014).  

Na região do Submédio do Vale do São Francisco a atividade econômica está 

concentrada na irrigação (FRANÇA, 2013) e, mais especificamente a fruticultura 
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irrigada, que fomentaram um enorme dinamismo na economia e na estrutura urbana, 

tornando essa região no mais próspero aglomerado urbano do Vale do São 

Francisco (BUSTAMENTE, 2009). 

Entretanto, a agricultura irrigada obriga o uso de uma série de práticas 

agronômicas vitais para o aumento e manutenção da produção, como o uso de 

agrotóxicos (BEDOR et al., 2007). Estes produtos configuram um grupo diversificado 

quanto à estrutura química e toxicidade (PERES et al., 2005) o que dificulta o 

controle por parte da vigilância sanitária e a percepção das situações de riscos a que 

está exposto o indivíduo e o seu coletivo.  

Em estudo realizado no Submédio do Vale do São Francisco, foi observado o 

uso indiscriminado de agrotóxicos em condições inseguras de trabalho 

comprometendo a saúde do exposto. Nele foi revelado que os agrotóxicos 

organofosforados são os mais empregados, principalmente nas culturas perenes 

(BEDOR et al., 2009). A maioria dos produtos pertencentes a essa classe de 

compostos são altamente tóxicos, sendo essa toxicidade resultado da inibição da 

enzima acetilcolinesterase (AChE), que é responsável por acelerar a hidrolise do 

neurotransmissor acetilcolina na fenda sináptica (WILLIANS et al., 2002) impedido o 

acumulo da mesma, evitando uma crise colinérgica (PETRONILHO; FIGUEROA-

VILLAR, 2014). 

O tratamento da intoxicação por essa classe de compostos é realizado 

empregando um anticolinérgico, a atropina, um anticonvulsivante, o diazepam e uma 

oxima para a reativação da acetilcolinesterase (DELFINO; RIBEIRO; FIGUEROA-

VILLAR, 2009), sendo a pralidoxima atualmente a única oxima autorizada no Brasil 

para o tratamento de intoxicações provocadas por inibidores da AChE (IAChE) 

(LARINI, 2008). Apesar de pesquisas estarem sendo realizadas no intuito de 

desenvolver novas drogas para o pré-tratamento e antídotos contra agentes 

neurotóxicos não foi encontrado até então nenhum fármaco completamente eficaz 

contra todos esses agentes (SILVA et al., 2012). 

Neste interim, a questão dos agrotóxicos pode ser analisada de forma 

complexa e sistêmica através de uma avaliação integrada, podendo esta ser definida 

como um processo interdisciplinar de articulação, interpretação e comunicação do 

conhecimento de várias disciplinas cientificas em volta de um mesmo problema 

complexo (produção e consumo de alimentos e implicações sobre a segurança 

química e alimentar), de tal forma que a sua cadeia global de causa-efeito consiga 
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ser avaliada a partir de uma perspectiva holística ou sinóptica, permitindo ver um 

conjunto de uma só vez, proporcionando uma visão geral do todo (PORTO; 

SOARES, 2012). 

Reconhecer os condicionantes sociais, culturais e econômicos presentes no 

processo produtivo agrário químico-dependente é necessário para tentar minimizar 

os danos à saúde decorrente do uso dos agrotóxicos (PERES et al., 2005). 

Diante do exposto, o presente estudo refere-se ao impacto do uso de 

agrotóxicos sobre a saúde humana na região do Submédio do Vale do São 

Francisco, onde se encontra o polo de desenvolvimento Petrolina-PE/Juazeiro-BA, 

uma das principais áreas de exploração da fruticultura irrigada do Brasil, que tem 

mais da metade de sua população economicamente ativa empregada na agricultura 

(BEDOR et al, 2007). Nesta perspectiva, foi analisada a influência dos 

condicionantes sociais, culturais e econômicos no processo saúde-doença dos 

trabalhadores expostos a agrotóxicos dessa região, apresentado no Capítulo I, e 

proposto a síntese de moléculas como potenciais antídotos para intoxicação aguda 

por organofosforados, descrito no Capítulo II.  
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OBJETIVOS 

 

Geral 
 

Analisar a influência dos condicionantes sociais, culturais e econômicos no 

processo saúde-doença dos trabalhadores expostos a agrotóxicos da região do 

Submédio do Vale do São Francisco e propor a preparação de potenciais antídotos 

para intoxicação aguda por organofosforados por meio de síntese orgânica a partir 

de produtos naturais e avaliar in vitro o potencial de reativação da AChE inibida por 

organofosforados das substâncias sintetizadas. 

 

Específicos 

 

 Descrever o perfil sociodemográfico e econômico dos trabalhadores rurais de 

projetos irrigados do Submédio do Vale do São Francisco;  

 Avaliar o número de casos de intoxicações causadas por agrotóxicos na 

região;  

 Relatar os principais sintomas apresentados pelos trabalhadores rurais 

expostos a agrotóxicos levando em conta as características do trabalho rural; 

 Sintetizar e purificar as oximas de interesse em quantidade suficiente para a 

realização dos testes de reativação da atividade anticolinérgica in vitro; 

 Determinar o potencial de reativação das oximas sintetizadas frente a AChE 

inibida por organofosforado. 
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1  REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Agrotóxicos 

 

Uma série de nomes é empregado para denominar um grupo de substâncias 

químicas que atuam no controle de pragas (animais e vegetais) e doenças de 

plantas. Agrotóxicos, defensivos agrícolas, defensivos químicos, remédios de planta, 

agroquímicos e venenos, são os nomes mais conhecidos (FUNDACENTRO, 1998).  

No Brasil a terminologia para os venenos agrícolas é agrotóxico, ao invés de 

defensivo agrícola, e passou a ser utilizada após grande mobilização da sociedade 

civil organizada (BRASIL,1997). Segundo Adilson Paschoal (1979), professor de 

ecologia da Universidade de São Paulo (USP), a expressão “defensivo agrícola” é 

ecologicamente utópica, já que as substâncias ativas destes produtos não podem 

ser vistas como um mecanismo de defesa, e sim de deterioração e desequilíbrio da 

biosfera. Sendo ele, o pioneiro a nomear estes insumos agrícolas de agrotóxicos 

(FRANCO, 2014), diante da ausência de uma terminologia mais adequada que 

englobasse todos os compostos químicos utilizados nos agroecossistemas no 

combate de pragas e doenças (PASCHOAL, 1979). Logo, esse termo coloca em 

evidência a toxicidade desses produtos ao meio ambiente e à saúde humana, e não 

apenas uma simples modificação da nomenclatura. São ainda genericamente 

denominados praguicidas ou pesticidas (BRASIL, 1997). 

Aqui no Brasil a Lei Federal nº 7.802, de julho de 1989, regulamentada 

através do Decreto 4.074, de janeiro de 2002, no seu Art. 1º, inciso IV, define o 

termo agrotóxicos e afins como sendo: 

 

Os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos, 
empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 
crescimento (BRASIL, 1989). 

 

O termo adotado pela Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) é pesticida, que segundo ela é definido como: 
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Qualquer substância, ou mistura de substâncias, destinadas a prevenir, 
destruir ou controlar qualquer praga, incluindo vetores de doenças humanas 
e animais, espécies indesejáveis de plantas ou animais, causadoras de 
danos durante (ou interferindo na) a produção, processamento, 
armazenamento, transporte ou comercialização de alimentos, produtos 
agrícolas, madeira e derivados, ou de alimentos para animais, ou de 
substâncias que podem ser administrados a animais para o controle de 
insetos, aracnídeos ou outros parasitas que acometem os corpos dos 
animais domésticos (FAO, 2003).  

 

O termo ainda inclui produtos destinados a serem utilizados como regulador 

do crescimento de plantas, desfolhante, dessecante ou agente para o desbaste de 

frutos ou prevenir a queda prematura dos frutos, e substâncias aplicadas às culturas 

antes ou após a colheita para proteger a mercadoria de deterioração durante o 

armazenamento e transporte (FAO, 2003). 

Estas substâncias podem ser empregadas nas florestas nativas e plantadas, 

nos ambientes hídricos das cidades e indústrias e, em maior quantidade, na 

agricultura e no pasto pecuarista, sendo também aplicados nas campanhas 

sanitárias no combate a vetores de doenças (PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003). 

 

1.1.1 Contextualização histórica 

 

O homem, desde o início da civilização, é o principal autor das 

transformações ocorridas na natureza, em detrimento ao desenvolvimento e 

conservação de sua espécie e da busca crescente por espaço e alimento 

(BRAIBANTE; ZAPPE, 2012). A preocupação em produzir alimentos para sua 

sobrevivência, que remota às civilizações mais antigas, acontece desde a era pré-

histórica onde utilizavam de meios primitivos para proteger suas lavouras e obter 

uma boa safra (POLYRAKIS, 2009).  

Ansiando pelo aumento da produção de alimentos para suprir a demanda de 

uma população crescente, o homem começou a desenvolver novas técnicas 

agrícolas, com a finalidade de controlar pragas que ameaçavam o suprimento de 

alimentos e a saúde humana (BRAIBANTE; ZAPPE, 2012), promovendo mudanças 

na agricultura. 

Desde essa época, agricultores desenvolvem métodos para combater insetos, 

plantas invasoras e outros seres vivos que se propagam nos cultivos, competindo 

pelo alimento (RIGOTTO; ROSA, 2012). 
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Os sumérios já conheciam a eficácia do enxofre a 2.500 a.C. (POLYRAKIS, 

2009), o qual tem ação fungicida e acaricida e é usado até hoje no controle de 

algumas pragas como o Míldio pulverulento das plantas (JARDIM; ANDRADE; 

QUEIROZ, 2009). 

O controle de insetos era realizado por gregos, romanos e chineses há mais 

de três mil anos com auxílio de algumas substâncias químicas como o arsênio 

(PASCHOAL, 1979), que era utilizado pelos chineses para combater pragas que se 

alojavam nos jardins, e que voltou a ser utilizado como inseticida em plantações por 

volta dos séculos XV e XVI juntamente com o mercúrio e outras substâncias 

químicas (JARDIM; ANDRADE; QUEIROZ, 2009). 

Substâncias provenientes de plantas também eram usadas antigamente com 

a finalidade de proteger plantações, como o extrato de tabaco, o piretro e a 

rotenona. O extrato de tabaco, cujo princípio ativo é a nicotina, foi utilizado no ano 

de 1690 para o controle de insetos de jardins (POLYRAKIS, 2009), pratica efetuada 

até os dias de hoje. O piretro, ou pó da Pérsia, oriundo de flores secas de 

Chrysanthemum cinerariaefolime e Chrysanthemum coccineu, cujos constituintes 

químicos responsáveis pela ação inseticida são as piretrinas, já era utilizado desde 

400 a.C. para controlar piolhos, e teve seu uso difundido no século XIX. A rotenona, 

extraída das raízes de algumas plantas como a Derris ellipticae de plantas do 

gênero Lonchocarpus, passou a ser usada a partir do século XIX para combater 

lagartas (BRAIBANTE; ZAPPE, 2012). 

Apesar do esforço humano substancial, os diversos meios de proteção das 

lavouras foram notavelmente demorados, somente a partir dos anos 30 o uso de 

produtos químicos orgânicos começou a se tornar realmente importante para a 

humanidade, quando foram patenteados o primeiro herbicida (Dinitro-orto-cresol) na 

França em 1932 e o primeiro fungicida (Thiram) nos Estados Unidos em 1934 

(TRAPÉ, 1995), já que até então o uso de substâncias inorgânicas aliadas a 

produtos naturais predominavam dentre as diversas formas de resguardar a 

agricultura (POLYRAKIS, 2009). 

O composto orgânico sintético Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), teve sua 

síntese elucidada pela primeira vez em 1872 pelo químico alemão Ottmar Zeidler, 

porém, somente em 1939 foram descobertas suas propriedades inseticidas pelo 

suíço Paul Hermann Müller (CARRARO, 1997). Essa substância foi utilizada na 

Segunda Guerra Mundial pelos soldados como medida preventiva no combate de 
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piolhos, carrapatos e outros parasitas condutores de microrganismos causadores de 

diferentes moléstias, entre elas o tifo. Logo depois, teve seu uso aplicado à 

agropecuária, no Brasil e no mundo, devido a sua alta eficiência e baixo custo, 

perdurando por quase 30 anos após o início de sua produção em grande escala em 

1945 (D’AMATO; TORRES; MALM, 2002). Foi introduzido ainda em programas de 

saúde, inclusive no Brasil, no controle de vetores causadores de malária, 

leishmaniose e outras doenças. Tornou-se o composto mais importante da história 

da humanidade, não só pelos seus efeitos benéficos como também, pelos males 

provocados ao ambiente e saúde humana (JARDIM; ANDRADE; QUEIROZ, 2009). 

A escritora Rachel Carson foi a primeira a chamar a atenção da sociedade sobre os 

efeitos negativos do DDT ao denunciar em seu livro “Silent Spring” (Primavera 

Silenciosa) os efeitos danosos, provocados por esse produto, aos diferentes 

ecossistemas. 

Apesar de ter sido utilizado pelos soldados, o DDT, no início da Segunda 

Guerra Mundial, ainda estava sob investigação experimental (ECOBICHON, 1996), 

assim como os gases neurotóxicos sarin, tabun e soman (KADAR, et al., 1995) que 

foram ocultados e estocados como armas militares de guerra durante esse período 

(PASCHOAL, 1979), sendo posteriormente utilizados na Guerra do Golfo Pérsico, 

obrigando as autoridades americanas a distribuir kits contendo pílulas de brometo de 

piridostigmina, atropina e pralidoxima para os soldados, no intuito de amenizar os 

efeitos neurotóxicos causados por esses agentes químicos (SMART, 1997). 

Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, foi descoberto na 

Alemanha às propriedades inseticida do Octametilpirofosfamida (OMPA), primeiro 

inseticida do grupo dos organofosforados e que foi usado como matéria prima 

durante a guerra para a produção do gás chamado “gás de Schradan” fabricado 

como arma de guerra, porém não utilizado com esse fim. Teve início então a 

produção dos organofosforados como agroquímicos (TRAPÉ, 1995). 

Embora o uso de produtos químicos para combater pragas agrícolas data 

desde a antiguidade, a utilização dos mesmos em larga escala como os principais 

componentes dos sistemas de gestão de pragas, é proveniente do século XX. No 

entanto, os tipos de produtos químicos em uso mudaram substancialmente em 

resposta às preocupações ambientais que surgiram desde a sua introdução. Na 

década de 50, muitos produtos químicos inorgânicos ainda estavam em uso, 

incluindo arseniato de cálcio, sulfato de cobre, arseniato de chumbo e enxofre, mas, 
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com a exceção do enxofre, estes materiais foram quase que completamente 

substituídos por pesticidas orgânicos sintéticos em anos subsequentes, devido o 

importante avanço em termos de nova química orgânica sintética (PLIMMER, 2001). 

Porém, com o desenvolvimento técnico-cientifico e industrial da síntese química de 

produtos biocidas, o sistema agrícola tornou-se refém desse avanço tecnológico 

(BEDOR, 2008). 

A necessidade de alimentar um contingente populacional cada vez maior 

transformou a agricultura, que por séculos foi praticada como meio de subsistência 

de agricultores e suas famílias, numa atividade pautada na produção comercial. 

Assim, o processo de produção agrícola tem vivenciado importantes mudanças 

tecnológicas e organizacionais para resultar no aumento de produtividade (SILVA et 

al., 2005). 

A partir dos anos 60, a proposta técnica iniciada nos Estados Unidos 

chamada de “Revolução Verde”, determinou a incorporação de uma elevada 

tecnologia para a produção agrícola em insumos mecânicos e químicos pelos países 

subdesenvolvidos (TRAPÉ, 1995). Uma diversidade de políticas foi implementada 

mundialmente para ampliar e asseverar esse mercado. Na agropecuária a pesquisa 

foi voltada para o desenvolvimento de sementes selecionadas para responder a 

aplicações de adubos químicos e agrotóxicos em sistemas de monoculturas 

intensamente mecanizados. A FAO e o Banco Mundial foram os maiores promotores 

da difusão desse pacote tecnológico (LONDRES, 2011). 

O Brasil adotou essa proposta, promovendo, a partir dos anos 60, um modelo 

de produção agrícola chamado de “modernização da agricultura” voltado 

principalmente para o mercado internacional (TRAPÉ, 1995). A finalidade das novas 

técnicas era a obtenção de uma elevada produção de alimentos com maiores 

rendimentos e mais comida para as pessoas de baixa renda (BEDOR, 2008).    

A introdução das inovações técnicas no país modificou o meio rural em seus 

aspectos social e ecológico, com a intensa utilização de maquinários agrícolas e 

insumos químicos. O Estado facilitou esse processo, impulsionando a expansão da 

grande empresa agrícola através de créditos e incentivos (CARRARO, 1997).  

Assim, foram criados o Sistema Nacional de Crédito Rural, em 1965, que vinculava a 

obtenção de crédito agrícola à obrigatoriedade de compra de insumos pelos 

agricultores, e o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, em 1975, no âmbito 

do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PDN), que proporcionava recursos 
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financeiros para criação de empresas nacionais e instalação no país de subsidiarias 

de empresas transnacionais de insumos agrícolas, entre outros programas, que 

beneficiaram o comércio destes produtos (LONDRES, 2011).  

Esse modelo gerou no Brasil uma série de consequências sociais, por um 

lado, a introdução do país num plano de competição internacional devido aos 

avanços tecnológicos, por outro, a diminuição da população trabalhadora rural, 

devido à mecanização agrícola, os cultivos de grandes áreas, e a monocultura, que 

favoreceu a migração desses indivíduos para as cidades ocasionando problemas de 

distintas ordens, como o desemprego, a falta de moradia, a sub-habitação, a fome, a 

desnutrição, a violência (TRAPÉ, 1995). O trabalho familiar foi abalado e as 

pequenas unidades de produção agrícola foram destruídas, mudando, à vista disso, 

a estrutura de renda dos pequenos produtores que não obtinham mais produtos 

necessários ao sustento familiar, tão pouco excedente para comercializar 

(CARRARO, 1997). 

Em decorrência da política de incentivos ao crédito a agricultura de 

subsistência foi substituída progressivamente pela de exportação, em detrimento da 

produção de alimentos para o mercado interno agravando a miséria da população 

(CARRARO, 1997).  

O uso de agrotóxicos foi fortemente estimulado por essa política, que 

exacerbava ofertas comerciais enaltecendo suas propriedades de reduzir o trabalho 

com grandes pragas e de beneficiar alimentos, população e trabalhadores (SOUZA, 

et al., 2011). Logo, contribuiu também para o uso indiscriminado de agrotóxicos, 

uma vez que passaram a ser utilizados tanto por agricultores bem capitalizados 

como por pequenos produtores que foram estimulados e coagidos a comprar esse 

“pacote tecnológico” de forma passiva e sistematicamente descontrolada (PORTO; 

SOARES, 2012). 

Em virtude disto, milhões de trabalhadores do campo juntamente com seus 

familiares passaram a conviver com estes produtos devido à ocupação e 

alimentação, assim como os demais brasileiros que, embora não trabalhem no 

campo, são expostos a esses produtos durante sua alimentação (SOUZA, et al., 

2011). 
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1.1.2 Classificações 

 

Os agrotóxicos englobam uma gama de substâncias ativas (orgânicas, 

inorgânicas, biológicas, sintéticas ou naturais), geralmente misturadas a outras 

substâncias, que auxiliam na sua aplicação (TEIXEIRA, 2014).  A constituição do 

agrotóxico é basicamente formada pelo princípio ativo (responsável pelo combate à 

praga ou doença), uma variedade de aditivos e diluentes, que dão origem ao o 

produto formulado, o qual será vendido ao usuário (PLIMMER, 2001). O ingrediente 

ativo pode ser encontrado nas formulações em pó solúvel ou molhável, emulsão 

concentrada e tabletes, a partir dos quais são preparadas as caldas, caso seja 

necessário. Essas caldas, geralmente, consistem na diluição dessas formulações 

em água, de modo a obter a concentração desejada para aplicação do produto 

(TEIXEIRA, 2014).  

Diante da complexidade das várias substâncias que compõem os agrotóxicos, 

sistemas de classificação se fazem necessários para acomodar a crescente 

diversidade dos agentes químicos, biológicos e naturais usados no controle de 

pragas (PLIMMER, 2001), de modo que podem ser classificados de diversas 

maneiras: (a) quanto ao seu modo de ação no organismo alvo ou praga que 

controla; (b) em relação à estrutura química das substâncias ativas; (c) quanto aos 

efeitos que causam a saúde humana, pela avaliação da neurotoxicidade; e, (d) a 

respeito do potencial de periculosidade ambiental (MAPA, 2015). 

De acordo com o modo de ação da substância ativa no organismo alvo ou 

natureza da praga combatida, os agrotóxicos são classificados como (WHO, 2010): 

 

 Acaricidas - ação de combate a ácaros diversos; 

 Fumigantes - ação de combate a bactérias do solo; 

 Fungicidas - ação de combate a fungos; 

 Larvicidas - ação de combate a larvas; 

 Herbicidas - controle de plantas invasoras; 

 Inseticidas - possuem ação de combate a insetos, larvas e formigas; 

 Moluscicidas - ação de combate a moluscos, basicamente contra o caramujo 

esquistossomose; 

 Nematicidas - controle de nematoides e vermes; 
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 Rodenticidas e/ou raticidas - controle de roedores/ratos; 

 Bactericidas - ação de combate a bactérias; 

 Pulguicidas - combate de pulgas; 

 Regulador de crescimento de insetos ou de plantas. 

 

A classificação dos agrotóxicos conforme efeitos causados a saúde, por meio 

da exposição humana a estes agentes, resulta em classes toxicológicas diferentes, 

onde cada uma é representada por uma cor no rótulo e na bula do produto (ANVISA, 

2015) (Tabela 1). Obedecendo aos critérios toxicológicos estabelecidos pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos quais os resultados de testes ou 

estudos realizados em laboratório tentam estabelecer a dosagem letal (DL) do 

agrotóxico em 50,00% dos animais utilizados naquela concentração, DL50 (PERES; 

MOREIRA; DUBOIS, 2003). A DL50 é utilizada para indicar os parâmetros de 

segurança a serem seguidos a fim de reduzir os riscos que o produto pode oferecer 

à saúde do homem (BARRIGOSI, 2015). 

 

Tabela 1 - Classificação dos agrotóxicos em relação aos efeitos causados a saúde humana e a DL50 
de cada classe. 
 

 
Classe 

Toxicológica 
 

 
 

Toxicidade 

DL50 (mg/kg)  
Faixa 

Colorida 
Oral (ratos) Dérmica (ratos) 

Form.* 
Líquida 

Form.* 
Sólida 

Form.* 
Líquida 

Form.* 
Sólida 

 

I 

Extremamente 

Tóxico 

≤ 20  ≤ 5 ≤ 40 ≤ 10  

Vermelha 

 

II 

Altamente 

Tóxico 

> 20 e até 

200 

> 5 e até 

50 

> 40 e até 

400 

> 10 e até 

100 

 

Amarela 

 

III 

Medianamente 

Tóxico 

> 200 e 

até 2.000 

> 50 e até 

500 

> 400 e até 

4.000 

> 100 e até 

1.000 

 

Azul 

 

IV 

Pouco 

Tóxico 

 

> 2.000 

 

> 500 

 

> 4.000 

 

> 1.000 

 

Verde 

Fonte: Adaptado de ANVISA (2015).                             *Form. - formulação  

 

Em relação à classificação considerando o Potencial de Periculosidade 

Ambiental (PPA), segundo a Portaria Normativa IBAMA nº 84, de15 de outubro de 

1996, os agrotóxicos, seus componentes e afins obedecem a seguinte graduação: 

(a) classe I - produto altamente perigoso ao meio ambiente; (b) classe II - produto 

muito perigoso ao meio ambiente; (c) classe III - produto perigoso ao meio ambiente; 

e, (d) classe IV - produto pouco perigoso ao meio ambiente. Esta classificação 
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baseia-se nos parâmetros de toxicidade a diversos organismos, transporte, 

bioacumulação, persistência, potencial mutagênico, teratogênico e carcinogênico, 

conforme normativa citada. 

Quanto ao grupo químico a classificação pode ser feita primeiramente 

conforme a semelhança relativa à estrutura química, classificando-os inicialmente 

em dois grandes grupos de acordo com CARAPETO (1999):  

 Agrotóxicos inorgânicos - compreende compostos de vários elementos 

tóxicos, com destaque para arsênio, mercúrio, chumbo e cobre; 

 Agrotóxicos orgânicos - engloba um conjunto de compostos químicos 

diversos, dentre os quais estão incluídos os que são produzidos de maneira 

natural por certas plantas e os produzidos pelo homem, com ênfase para os 

grupos dos orgânicos naturais, sintéticos organometálicos, fenóis, 

hidrocarbonetos clorados, organofosforados, carbamatos e triazinas. 

Os agrotóxicos ainda podem ser classificados levando em consideração a 

junção do uso do produto, ou seja, a finalidade a que se destina em relação ao tipo 

de praga a ser controlada ou destruída, e o grupo químico como mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Principais classes de agrotóxicos quanto à praga que controla e ao grupo químico que 
pertencem. 
 

Ação do 
Produto 

Grupo  
Químico 

 

Exemplos 
(Produto/Substância/Agente) 

Sintomas de Intoxicação  
Aguda 

 

Carbamatos 
 
 
 

 
 
 
Aldicarb, Aminocarb, 
Carbaril, furadan, propoxur, 
etc. 

Suor abundante, pupilas contraídas 
(miose), salivação intensa, vômitos, 
convulsões, lacrimejamento, 
dificuldade respiratória, colapso, dores 
e cólicas abdominais, tremores 
musculares, visão turva ou embaçada, 
tontura, fraqueza. 
 

 

Organoclorados 
 
 

 
Aldrin, DDT, BHC 

Irritabilidade, tontura, dor de cabeça, 
náuseas, sensação de cansaço, 
vômitos, mal-estar, contrações 
musculares involuntárias, colapso. 
 

Inseticida 

Organofosforados 
 
 
 

 
 
Fenitrotion, Paration, 
Malation, Metil-paration 

Suor abundante, pupilas contraídas 
(miose), salivação intensa, vômitos, 
convulsões, lacrimejamento, 
dificuldade respiratória, colapso, dores 
e cólicas abdominais, tremores 
musculares, visão turva ou embaçada, 
tontura, fraqueza. 
 

 

Piretróides sintéticos 
 
 

 
 
Deltametrina, Permetrina 

Formigamento nas pálpebras e nos 
lábios, mancha na pele, coceira 
intensa, convulsões, irritação das 
conjuntivas e mucosas, espirros, 
secreção e obstrução, reação aguda 
de hipersensibilidade, excitação. 

   Continua... 
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Ação do 
Produto 

Grupo  
Químico 

 

Exemplos 
(Produto/Substância/Agente) 

Sintomas de Intoxicação  
Aguda 

 Inorgânicos 
 

Calda Borladesa, Enxofre  

 Ditiocarbamatos 
 

Mancozeb, Tiram, Metiram Tontura, dor de cabeça, tremores 
musculares, vômitos. 

 Dinitrofenóis 
 

Binapacril  

 Organomercuriais 
 

Acetato de fenilmercúrio  

Fungicidas 
Antibióticos  
 

Estrepomicina,  
Ciclohexamina 
 

 

 Trifenilestânico 
 

Duter, Brestam  

 Compostos Formilamina 
 

Triforina, Cloraniformetam 
 

 

 Fentalamidas 
 

Captam, Captafol 
 

 

 
Inorgânicos 
 

Arsênito de sódio, Cloreto de 
sódio. 
 

 

 
Dinitrofenóis 
 

 
Bromofenoxim, Dinoseb 
 

Hipertermia, Dificuldade respiratória, 
convulsões, fraqueza, perda da 
consciência. 

 Carbamatos 
 

Profam, Cloroprofam 
 

 

 
Fenoxiacéticos 
 
 

 
CMPP, 2,4-D, 2,4,5-T 
 

Enjoo, fasciculação muscular, perda 
de apetite, vômitos, irritação da pele e 
do trato gastrointestinal, convulsões, 
confusão mental, coma. 

Herbicidas Dinitroanilinas 
 

Nitralin, Profluralin 
 

 

 
Dipiridilos 
 
 

 
Diquat, Paraquat 
 

Lesões graves na mucosa, lesões na 
pele, mal-estar, ulcerações na boca, 
Fraqueza, conjuntivites, desmaios, 
sangramento nasal 

 Benzonitrilas 
 

Bromoxinil, Diclobenil  

 

Petaclorofenol 
 

 
 
Clorofen, Dotvcide-G 

Hipertermia, Dificuldade respiratória, 
convulsões, fraqueza, perda da 
consciência. 
 

  
Glifosato 
 

 
Round-up 

Dermatite de contato, irritação de 
mucosas, principalmente a ocular. 

 Hidrocarbonetos 
halogenados 
 

Brometo de metila, 
cloropicrina 
 

 

Fumigantes Geradores de metil-
isocianato 
 

Dazomet, Metam  

 
Rondeticidas/ 

Hidroxicumarinas 
 

Cumatetralil, Difenacum  

Raticidas  
Indationas 
 

Fenil-metil-pirozolona, 
pindona 
 

 

 Inorgânicos (aquáticos) 
 

 
Sulfato de cobre 

 

Moluscicidas 
Carbamatos (terrestres) 
 

Aminocarb, Metiocarb, 
Mexacarbato 
 

 

 
Nematicidas 

Hidrocarbonetos 
halogenados 

 
Dicloropropeno, DD 

 

 Organofosforados 
 

Diclofention, Fensulfotion Idem aos sintomas do OF inseticidas 

 Organoclorados Dicofol, Tetradifon Idem aos sintomas do OC inseticidas 

Acaricidas Dinitrofenóis  
 

Dinocap, Quinometionato Idem aos sintomas do Dinitrofenóis 
herbicida 

Fonte: Adaptado de OPAS/OMS (1996); Peres; Moreira; Dubois (2003).  



40 

 

1.1.3 Os organofosforados (OFs) 

  

Os alquimistas foram os primeiros a prepararem compostos organofosforados 

na Idade Média. Começaram a ser estudados sistematicamente apenas a partir do 

século XIX, com a esterificação do ácido fosfórico. Somente em 1930 as 

propriedades tóxicas e inseticida de alguns OFs foram descobertas, o que 

proporcionou o desenvolvimento de produtos à base dessas substâncias para a 

indústria, no entanto, sua química só foi estudada em 1949 (SANTOS et al., 2007). 

Organofosforados também foram desenvolvidos com finalidades militares 

(GIACOPPO et al., 2014), como os agentes neurotóxicos tabun, sarin e soman 

(Figura 1) que o exército alemão produziu antes da Segunda Guerra Mundial para 

usar como armas químicas de guerra (PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014). 

Foi como agentes biocidas que os OFs ganharam destaque, passando a serem os 

pesticidas mais utilizados mundialmente, e desde sua introdução na década de 70, 

seu consumo vem aumentando drasticamente (BARTH; BIAZON, 2010). 

 

Figura 1 - Estruturas químicas de OFs utilizados como armas químicas. 

 

                              

 

Fonte: Wanderlind et al. (2014). 

 

Estes compostos obtiveram uma grande utilização como inseticida, graças a 

sua forte atividade biológica acoplada a sua concernente instabilidade na biosfera, 

que se traduz em uma meia-vida nas plantas da ordem de dois a dez dias, em média 

(SANTOS et al., 2007), sendo amplamente empregados como alternativa para 

substituir os compostos organoclorados no controle de pragas por serem menos 

persistentes no ambiente, apesar de apresentar maior toxicidade aguda (CARRARO, 

1997).  

O crescente interesse por esta classe de compostos se deve à facilidade de 

síntese de novos derivados, à possibilidade de síntese de pró-inseticidas, que 

preferencialmente sofrem ativação em insetos e não em mamíferos, à maior 
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biodegradabilidade em comparação com os organoclorados, à baixa ação residual, à 

pouca estabilidade no meio ambiente e acumulação limitada em organismos vivos 

(SANTOS et al., 2007). 

No Brasil, são amplamente utilizados nas lavouras e no combate a endemias, 

como o controle da febre amarela, doença de Chagas e dengue (BARTH; BIAZON, 

2010). 

 

1.1.3.1 A química dos organofosforados 

 

A classe de inseticidas organofosforados é a de maior interesse comercial e 

toxicológico. Estes compostos são ésteres ou tióis que derivam dos ácidos fosfórico, 

fosfônico, fosfínico ou fosforamídico (Figura 2). Sua estrutura geral está descrita na 

figura 3 (p. 41) (SANTOS et al., 2007). 

 

Figura 2 - Estruturas químicas dos ácidos que dão origem aos organofosforados. 

 

 

P OH

O

OH
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H

H
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O
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HO

Ácido Fosforamídico 
 

 

Fonte: Terry Jr (2012). 

 

Os OFs possuem um átomo central de fósforo pentavalente ligado a grupos 

funcionais distintos (Figura 3, p. 41). Geralmente este átomo faz uma dupla ligação 

com o oxigênio ou enxofre, contudo suas três ligações simples podem ser variadas 

(PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014). 
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Figura 3 - Estrutura básica dos organofosforados. 

 

P X

L

R2

R1

 
 

Onde: 

L = O, S e Se; 

R1; R2 = alquil, OR’, SR’ ou NHR’; 

X = halogênios, alquil, aril ou heterocíclicos. 

 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2007). 

 

Preferencialmente os substituintes R1 e R2 são grupos arilas ou alquilas que 

se ligam diretamente ao átomo de fósforo, que é polarizável, formando fosfinatos (1), 

ou através de um átomo de oxigênio ou de enxofre, formando fosfatos (2) e 

fosforotioatos (3). O substituinte R1 pode estar ligado diretamente ao átomo de 

fósforo e o R2 ligado por um átomo de oxigênio ou de enxofre, formando fosfonatos 

(4) ou tiofosfonatos (5). Os fosforamidatos (6) apresentam no mínimo um grupo -NH2 

na molécula e os grupos amino dos fosforamidatos podem ser não substituídos, 

mono ou bi-substituídos, podendo formar ligação dupla do fósforo com os átomos de 

oxigênio, enxofre ou selênio (Figura 4, p. 42). O substituinte X pode pertencer a 

variados grupos, tais como halogênios, alquila, arila ou heterocíclicos (SANTOS et 

al., 2007). 

Estudos realizados por Cocker e colaboradores (2002) apontaram que as 

diferentes atividades tóxicas dos OFs estão diretamente associadas a suas 

características estruturais, como por exemplo, o tipo de heteroátomo ou grupo 

funcional ligado ao átomo de fósforo e seu estado de oxidação. Logo, a porção “L” 

da molécula na estrutura geral dos OFs viabiliza sua diferenciação em compostos 

específicos (ver figura 3). Geralmente são utilizados na forma “thio” (P=S), que 

produzem a forma P=O por dissulfuração metabólica oxidativa. 

Foi comprovado que essas ligações (P=O) presentes na estrutura molecular 

de vários OFs ou de seus metabólitos são os responsáveis pela sua elevada 

toxicidade para a espécie humana. Essa ligação proporciona maior transferência de 
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elétrons do átomo de fósforo para o oxigênio, resultando em cargas de maior 

intensidade nos dois elementos, promovendo interações mais fortes entre o OF e o 

centro esterásico da acetilcolinesterase (COCKER et al., 2002). 

 

Figura 4 - Principais estruturas dos organofosforados. 
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Fonte: Petronilho; Figueroa-Villar (2014). 

 

1.1.4 O consumo no Brasil 

 

A incessante busca pelo crescimento produtivo e aumento do faturamento 

agrícola baseado nos princípios da revolução verde, que diminuiu notadamente a 

prática da cultura orgânica ao incentivar a utilização de agentes químicos na lavoura, 

tem sido a tônica da agricultura moderna convencional. A ideologia é a descoberta e 

aplicação de técnicas agropecuárias que sejam eficientes na produção em curto 

prazo (BARROS; SILVA, 2010). 

Com a adoção dessa prática, o Brasil aumentou a comercialização de 

agrotóxicos. Desde quando foram introduzidos no país, o consumo desses produtos 

vem crescendo ano após ano, deixando o mercado brasileiro entre os mercados de 

maior ascensão futura neste seguimento (PORTO; SOARES, 2012). 

O aumento no consumo tem relação direta com a priorização do governo ao 

atual modelo agrário hegemônico adotado pelo agronegócio, fundamentado em 

monocultivos para a exportação com base nas grandes propriedades, que são 
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intensivos em tecnologias mecanizadas e no uso de agrotóxicos (FOLGADO, 2013), 

atrelado a um somatório de razões, começando pelo fato de ser um dos maiores 

produtores agrícolas, principalmente de soja, além do uso de sementes melhoradas 

(transgênicas), da expansão produtiva, da crescente resistência de plantas 

invasoras, dos fungos e dos insetos e/ou aumento das doenças nas plantações, que 

requerem uma maior utilização desses produtos, assim como a diminuição dos 

preços e a isenção de impostos (PIGNATI; MACHADO, 2011). 

Neste sentido, vale ressaltar, que entre 2001 e 2008 o Brasil assumiu as 

proporções mais assustadoras quanto ao uso de agrotóxicos, a venda de venenos 

agrícolas no país galgou de pouco mais de US$ 2 bilhões para mais de US$ 7 

bilhões (LONDRES, 2011; MILHORANCE, 2015) e o país alcançou o posto de maior 

consumidor de agrotóxico mundial (LONDRES, 2011). Em 2009, ultrapassou a 

marca de 1 milhão de toneladas, o equivalente a um consumo médio de 5,20 kg de 

agrotóxico por habitante (MILHORANCE, 2015). 

As vendas anuais de agrotóxicos e afins no território nacional entre os anos 

de 2000 e 2012 tiveram um crescimento de 194,09% no tocante a quantidade de 

vendas de produto comercial, expressa em termos de ingredientes ativos (IA), 

passando de 162.461,96 para 477.792,44 toneladas (IBAMA, 2013). 

A Associação Brasileira da Indústria Química enfatizou um aumento 

significativo de 10,3% nas vendas de agrotóxicos no Brasil em 2013 e nos anos de 

2011 e 2012 tais produtos refletiram na movimentação de US$ 9,4 bilhões e US$ 8,5 

bilhões, respectivamente, no comércio brasileiro (ABIQUIM, 2014). 

Em 2014 foi negociada a quantidade recorde 914.220,00 toneladas de 

agrotóxicos em produto comercial, um acréscimo de 1,3% em relação a 2013. Esse 

montante financeiro foi resultante da utilização maciça de insumos agrícolas no país 

(INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA - IEA, 2015). Fica evidente os acréscimos 

na comercialização desses produtos em comparação a anos anteriores, se tornando 

uma tendência que o Brasil vem seguindo, como mostra a figura 5 (p. 44). 

Os produtos mais comercializados são os herbicidas, recordistas nas vendas 

nacionais, seguidos dos fungicidas e inseticidas, quanto a quantidade de produto 

comercial, como aponta o levantamento feito pelo IBAMA no período de 2009 a 2012 

(IBAMA, 2013). 
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Figura 5 - Comercialização de agrotóxicos e afins no Brasil no período de 2000 a 2013. 
 

 

Fonte: IBAMA, 2013 - Consolidação de dados fornecidos pelas empresas registrantes de produtos 
técnicos, agrotóxicos e afins, conforme art. 41 do Decreto n° 4.074/2002 – Elaboração do autor. 
Nota: Os dados informados pelas empresas referentes aos anos de 2007 e 2008 não foram 
sistematizados pelo IBAMA. 

 

No ano de 2014, os herbicidas não foram os produtos que conferiram maior 

renda ao setor, sendo responsável por 31,9% do faturamento total, movimentando 

US$ 3,90 bilhões, ficando atrás dos inseticidas que tiveram um faturamento total de 

39,9%, ou seja, US$ 4,89 bilhões. No entanto, a quantidade de produto comercial 

vendida continuou imbatível, representando 52,2% (476.860 toneladas) da 

quantidade total vendida, enquanto os inseticidas representaram 25,5% (232.692 

toneladas) (Figura 6, p. 45). A comercialização de fungicidas movimentou US$ 2,91 

bilhões, correspondendo a 120.712 toneladas de produto comercial e 36.328 

toneladas de ingrediente ativo. Os acaricidas tiveram um decréscimo nas vendas em 

quantidade de produto comercial de 2,2% em relação ao ano anterior, sendo 

responsáveis por apenas 1% (US$ 116,99 milhões) do faturamento total do setor 

(IEA, 2015). 

Por conseguinte, os fungicidas, em 2014, foram os que tiveram maior 

crescimento, quanto à quantidade de produto comercial vendida, em relação ao ano 

anterior, aumentando 17,2% de suas vendas, enquanto, os inseticidas tiveram um 

decréscimo de 1% e os herbicidas de 2,2%. Neste mesmo ano, juntando todas as 

classes de agrotóxicos, foi comercializado no mercado brasileiro o valor total de US$ 

12,25 bilhões desses insumos. No ranking das vendas, em valor, por Unidade da 
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Federação, Mato Grosso se destacou como o maior estado consumidor, 

representando 21%, seguido do Rio Grande do Sul (12,9%), Paraná (12,8%), São 

Paulo (12,10%), Goiás (10,3%), Minas Gerais (8,3%), Bahia (6%) e Mato Grosso do 

Sul (5,7%). As demais unidades da Federação, juntas, responderam por 10,9% do 

valor total (IEA, 2015).  

 

Figura 6 - Vendas no ano de 2014 das principais classes de agrotóxicos no Brasil. 
 

 

Fonte: Adaptado de IEA (2015). 

 

O consumo de agrotóxicos difere nas várias regiões do país, nas quais se 

misturam atividades agrícolas intensivas e tradicionais, e nestas últimas não 

incorporaram o uso intensivo de produtos químicos. Estes produtos têm sido mais 

utilizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul (Figura 7, p. 46). Na região Norte 

o consumo é, comparativamente, muito pequeno, enquanto na região Nordeste uma 

grande quantidade concentra-se, principalmente, nas áreas de agricultura irrigada. 

Na região Centro-Oeste o consumo aumentou nas décadas de 70 e 80 devido à 

ocupação dos Cerrados e continua crescendo pelo aumento da área plantada de 

soja e algodão naquela região (SPADOTTO; GOMES, [2015]). 
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Figura 7 - Comercialização de agrotóxicos e afins nas regiões brasileiras no período de 2000 a 2013. 
 

 

Fonte: Adaptado de IBAMA (2013) - Consolidação de dados fornecidos pelas empresas 
registrantes de produtos técnicos, agrotóxicos e afins, conforme art. 41 do Decreto n° 4.074/2002. 
Nota: Os dados informados pelas empresas referentes aos anos de 2007 e 2008 não foram 
sistematizados pelo IBAMA. 

 

Os dez Estados brasileiros que se destacaram quanto a maior 

comercialização de produtos agrotóxicos e afins entre 2009 a 2012 são mostrados 

na tabela 3. São Paulo e Mato Grosso lideraram o ranking da comercialização 

nacional. Na Região Nordeste, Bahia e Maranhão foram os Estados que tiveram as 

maiores vendas (IBAMA, 2013).  

 

Tabela 3 - Ranking dos maiores comercializadores de agrotóxicos entre 2009 a 2012 no Brasil. 
 

  2009 2010 2011 2012 

Ranking UF Tonelada de IA Tonelada de IA Tonelada de IA Tonelada de IA 

1º SP 51.744,45 85.329,80 80.227,60 82.796,78 

2º MT 38.158,89 55.248,37 60.733,40 71.202,27 

3º RS 33.516,21 39.680,23 43.243,43 55.133,12 

4º PR 32.858,56 37.254,12 34.974,05 46.778,99 

5º GO 19.173,67 28.733,33 30.570,19 41.630,07 

6º MG 16.056,49 25.233,65 25.277,45 34.651,33 

7º BA 11.697,02 18.285,56 21.545,19 23.821,34 

8º MS 10.147,19 15.074,59 17.721,99 21.028,72 

9º SC 5.622,93 8.844,92 8.795,68 10.399,69 

10º MA 3.306,12 5.241,53 6.712,34 8.382,11 

Fonte: Adaptado de IBAMA (2013).    



48 

 

O Nordeste não acompanhou o ritmo de ampliação do uso destes insumos a 

exemplo de outras regiões, como o Sudeste e o Centro-oeste, devido à carência de 

investimentos, ao atraso industrial e à menor capacidade de produção em 

comparação ao resto do país. Embora não esteja entre os maiores consumidores de 

agrotóxicos no país, a região sofre com os efeitos danosos do consumo 

irresponsável destes produtos (BARACHO, 2013), sobretudo pelo fato de que o 

conhecimento acerca dos riscos do uso inadequado desses produtos, pelos 

trabalhadores rurais, é bastante limitado (AUGUSTO, 2003). 

Apesar de tudo, essa região desponta como o grande polo nacional de 

produção de frutas tropicais frescas, dadas suas condições de clima, solos, 

existência de recursos hídricos e numerosa mão-de-obra. O Submédio do Vale do 

São Francisco, mais precisamente o Polo Petrolina-Juazeiro, é o principal centro de 

produção e exportação de frutas tropicais do país, com destaque para a produção de 

manga e uva (COSTA, 2012). 

 

1.1.5 O uso de agrotóxicos no Vale do São Francisco 

 

A Região Nordeste corresponde a 18,27% do território nacional, ocupando 

uma área de 1.561.177,80 Km2, dos quais cerca de 969.589,40 km2 estão inseridos 

no semiárido brasileiro (ARAÚJO, 2011). Nesta região, as ações prioritárias do 

governo de modernização da agricultura constituíram-se no incentivo a irrigação das 

áreas semiáridas, com o intuito de converter terras áridas em cultiváveis, de 

transformar a economia da produção agrícola tradicional (de sequeiro) em áreas 

produtivas de base capitalista moderna e de desenvolver a mentalidade empresarial 

dos produtores rurais da região (CARNEIRO et al., 2015). 

Nesse sentido, eclode no semiárido nordestino a expansão da fronteira 

agrícola através da implantação de empresas transnacionais e nacionais que, 

favorecendo-se do acesso fácil a terras e água, voltam-se principalmente para 

fruticultura irrigada e o cultivo de camarões para exportação. Para atender as metas 

de produtividade, o modelo de produção do agro-hidronegócio é caracterizado pelo 

monocultivo em extensas áreas, precedido pelo desmatamento e consequente 

comprometimento da biodiversidade, e pela dependência do consumo intensivo de 

agrotóxicos e fertilizantes (CARNEIRO et al., 2015). 
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Um dos principais destaques dos efeitos promovidos pela modernização da 

agricultura no semiárido nordestino é a fruticultura irrigada no Submédio do Vale do 

São Francisco em decorrência do aporte de recursos públicos e privados 

empregados, que resultou, entre outros, em uma nova reorganização da cadeia 

produtiva frutícola (LEÃO; MOUTINHO, 2014). 

O Submédio do Vale do São Francisco (Figura 8) tem 125.755,00 km2 de área 

e está situado na região sertaneja no oeste pernambucano e norte baiano 

(EMBRAPA, 2009). Possui mais de 360 mil hectares irrigáveis, dos quais cerca de 

120 mil hectares são irrigados (LEÃO; MOUTINHO, 2014), destacando-se como uma 

das mais importantes regiões de exploração da hortifruticultura irrigada no Brasil, 

apresentando mais de 51% da sua população economicamente ativa trabalhando na 

agricultura, evidenciando a dependência desta atividade na economia regional 

(BEDOR et al., 2007). Assim, na região, a produção e comercialização de frutas tem 

maior impacto tanto em valor de produção quanto em geração de empregos (LEÃO; 

MOUTINHO, 2014). Dentre as culturas perenes a de manga e uva se destacam, 

especialmente no polo Petrolina-Juazeiro, que é o principal centro de produção e 

exportação de frutas tropicais do país (COSTA, 2012). 

 

Figura 8 - Submédio do Vale do São Francisco 
 

 

Fonte: CODEVASF (2011). 

 

Neste cenário, o domínio tecnológico tem se tornado fator condicionante para 

a competitividade das empresas locais no mercado nacional e internacional, logo, 
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estas empresas, sobretudo as de exportação, baseadas em uma série de práticas 

agronômicas consideradas vitais para o aumento e manutenção da produção, tem o 

uso de agrotóxicos como essencial para o prolongamento no ciclo de vida de seus 

produtos. Em razão disto, a agroindústria é considerada como o segundo maior 

poluidor dos recursos hídricos (BEDOR et al., 2007). 

A expansão do agronegócio foi um “precursor de bons frutos” para a região, 

dando maior visibilidade do seu potencial agrícola no cenário nacional e 

internacional, favorecendo seu crescimento e desenvolvimento, tornando-a uma das 

mais importantes produtoras de frutas tropicais do Brasil. No entanto, apesar dos 

“bons frutos”, destes, nem todos são “doces”, pois com esse avanço vieram também 

vários efeitos negativos, especialmente no âmbito socioambiental, caracterizado 

pela estratificação dos produtores, precarização das condições de trabalho e 

especialmente pelo favorecimento da comercialização indevida de agrotóxicos, que 

exercem expressivo impacto no ambiente e na saúde da população (CARNEIRO et 

al., 2015). Estes produtos afetam a saúde dos moradores de áreas entorno da 

produção agrícola, dos trabalhadores expostos, das comunidades atingidas por 

resíduos de pulverização e de todos que consomem alimentos e água contaminados 

(CARNEIRO, 2014). 

Neste sistema, os trabalhadores estão diariamente expostos a múltiplos 

agentes tóxicos para garantir a “saúde das frutas”, mas nem sempre dispõem de 

informação acerca deles, muitas vezes entram nas áreas de cultivo sem respeito ao 

tempo pós-pulverização e sem os equipamentos de segurança minimamente 

necessários. Os pequenos produtores, dentro dessa cadeia produtiva compõem um 

segmento heterogêneo, onde alguns se tornam “parceiros” das grandes empresas, a 

fim de obter destas a possibilidade de comercialização, recebendo a imposição de 

um pacote tecnológico que inclui os mesmos agrotóxicos, porém, sem contar com o 

mesmo aporte técnico para proteger seus familiares ou seus poucos empregados. 

Outros produzem de forma independente da grande empresa, e encontram no 

balcão das lojas de produtos agrícolas a “assistência técnica”, a qual a política 

pública não faz chegar até eles, substituindo o Receituário Agronômico exigido por 

lei, consequentemente, estes são os que usam os produtos de classe toxicológica 

mais elevada (RIGOTTO et al., 2012). 

Na região do Submédio do Vale do São Francisco são escassos os registros 

oficiais a respeito da quantidade e variedades dos agrotóxicos empregados na 
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agricultura, apesar de ser evidente a sua aplicação cotidiana em grandes 

quantidades, sobretudo nas áreas irrigadas, principalmente nas dedicadas à 

produção de hortifruticultura para exportação (BEDOR et al., 2009; SILVA et al, 

2011; MOURA, 2014). Porém, um estudo realizado na região mostra que mais de 

40% dos agrotóxicos utilizados são altamente ou extremamente tóxicos para o 

homem e/ou muito perigoso para o meio ambiente, e que a classe de agrotóxicos 

mais consumida é a de inseticida (56%), seguida de fungicidas (30%), herbicidas 

(7%), reguladores de crescimento (4%), acaricidas (2%) e formicidas (1%) (BEDOR 

et al., 2007). Dados de 2009 mostram que 7% dos agricultores da região já sofreram 

intoxicação pelo menos uma vez no decorrer da vida (BEDOR et al., 2009).  

Segundo Moura (2014) os agrotóxicos da classe dos organofosforados são os 

mais utilizados no Submédio São Francisco, sendo responsáveis por 32,6% das 

intoxicações ocorridas nesta região, corroborando com o estudo de Bedor (2007) 

onde estes representavam 25% do total de pesticidas utilizados, principalmente na 

fruticultura. Estes compostos respondem pelo maior número de intoxicações e por 

um grande número de mortes relacionadas ao uso de agrotóxicos no Brasil 

(MOURA, 2014). 

Em relação ao ambiente, a agricultura praticada nos projetos de irrigação 

contribui para a contaminação do Rio São Francisco, de seus afluentes e dos corpos 

subterrâneos, pois o excesso de água empregada nas lavouras retorna para estes, 

arrastando consigo sais solúveis, fertilizantes e resíduos de agrotóxicos 

(ZELLHUBER; SIQUEIRA, 2007), poluindo também os solos, provocando a 

salinização, que é o estágio de degradação rumo à desertificação (SOBRINHO, 

2009). 

Nesse contexto, os danos à saúde das populações rurais, tal como a poluição 

ambiental são apreciados de todo o processo histórico de insustentabilidade do 

desenvolvimento rural do Brasil, que na região semiárida nordestina é agravada pelo 

modelo agrário químico-dependente, como se fosse à única tecnologia de produção 

possível (AUGUSTO, 2003). 

Atualmente o uso desses produtos constitui um dos mais importantes 

problemas ambientais, comum não só a região Nordeste mais a todo Brasil, o seu 

forte impacto ambiental é cada vez mais reconhecido como uma questão essencial 

não apenas para políticas governamentais na área de meio ambiente, como também 

na área de saúde pública (SILVA-MATOS et al., 2014). 
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1.1.6 Trabalho rural e uso de agrotóxicos: efeitos sobre a saúde 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e possui uma das 

agriculturas mais produtivas do mundo (BRASIL, 2012). O agronegócio brasileiro em 

2008 foi responsável por 42% das exportações e 37% do emprego, movimentando 

mais de 150 bilhões de dólares e empregando em torno de 17,7 milhões de 

pessoas, já em 2013 totalizou 22,8% do produto interno bruto, movimentando em 

torno de 1,5 trilhões de reais (MAPA, 2014).  

As organizações rurais seguem o ritmo global de modernização e como os 

outros setores presentes na economia brasileira estão em busca de excelência com 

adequação da qualidade, e para tal adota o uso de novas técnicas produtivas. Estas 

modificam o meio agrícola remodelando o modo de execução e organização do 

trabalho rural. Com a utilização de novas tecnologias, agrega-se a necessidade de 

qualificação e desenvolvimento de habilidades dos agricultores com vista a atender 

o aumento da cobrança por qualidade e produtividade exigidas pela economia 

contemporânea (ABRAHÃO; TERESO; GEMMA, 2015). 

No âmbito agrícola, a organização do trabalho compreende, muitas vezes, a 

uma escassez de treinamento, jornadas longas de trabalho espacialmente disperso, 

deslocamento excessivo, grande diversidade de atividades na jornada e ao longo do 

ciclo produtivo, baixa remuneração (ABRAHÃO; TERESO; GEMMA, 2015), aliados a 

trabalhadores analfabetos ou com baixo nível de escolaridade (ALVES; 

GUIMARÃES, 2015), entre outras especificidades, que integram a fragilidade da 

classe de agricultores aos fatores de risco e danos à saúde (ABRAHÃO; TERESO; 

GEMMA, 2015). 

A agricultura, pecuária e produção florestal compreendem mais de dezesseis 

milhões de trabalhadores brasileiros em atividades laborais no campo. Expressiva 

maioria (74%) destes trabalhadores encontra-se na agricultura familiar, que detém 

apenas 24% da área ocupada pelo total de estabelecimentos agropecuários 

brasileiros. Entretanto, reflete em grande parte da segurança alimentar do país, 

contribuindo na produção agropecuária.  Em diversas situações observam-se os 

reflexos das recentes e profundas transformações verificadas no campo do trabalho 

e seus diversos efeitos determinados sobre as condições de vida e saúde dos 

trabalhadores (MDA, 2011).  
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A agricultura é um dos três setores de atividade mais perigosos, 

acompanhada da construção civil e a mineração, vinculando o trabalhador a um 

conjunto variado de fatores de risco de natureza física, química, mecânica e 

ergonômica (ILO, 2009). 

Dentre os fatores químicos, os agrotóxicos utilizados na agricultura 

compreendem um dos mais importantes fatores de risco para a saúde do trabalhador 

rural, bem como da população geral e meio ambiente (TEIXEIRA et al., 2014). Esses 

produtos possuem uma ampla variedade de substâncias químicas ou produtos 

biológicos que foram propositalmente desenvolvidos de forma a potencializar um 

efeito biocida, ou seja, são produzidos com a finalidade de combater, matar, 

exterminar as pragas que assolam as lavouras, representando desta forma um risco 

em potencial para todos os seres vivos (VEIGA, 2007). Nesse sentido, por sua 

atuação sobre processos vitais, em sua maioria, os agrotóxicos apresentam ação 

sobre a constituição física e saúde humana (RIBAS, MATSUMURA, 2009).  

A toxicidade dos agrotóxicos pode variar de acordo com a estrutura química 

do princípio ativo, mecanismo de ação e outros, sendo que cada produto formulado 

consiste de um ou mais ingredientes ativos. Os indivíduos geralmente são expostos 

a uma mistura de agentes tóxicos e não a um único agente, podendo, essa mistura, 

ter ação sinérgica ou antagônica (SIFAKIS et al, 2011). Os efeitos negativos a saúde 

estão diretamente relacionados às características químicas do produto, da 

quantidade absorvida, do tempo de exposição, das condições gerais de saúde do 

indivíduo contaminado (VEIGA, 2007), além da via de exposição (vias dérmica, oral 

ou inalatória), no entanto, a exposição cutânea é a mais relevante para os 

aplicadores de agrotóxicos (LEBAILLY et al., 2009). As formulações líquidas são 

geralmente mais perigosas do que os produtos de estado sólido, uma vez que é 

mais difícil para um sólido penetrar através da pele ou membrana mucosa 

(REIFENRAT, 2007). 

Os efeitos adversos à saúde podem se manifestar, a princípio, sob as formas 

aguda e crônica de intoxicação (RIBAS, MATSUMURA, 2009), que podem ser 

percebidos através de sintomas característicos logo após o contato com o 

agrotóxico, nas intoxicações agudas, ou após semanas, meses ou anos de/do 

contato com esses produtos, nas intoxicações crônicas, sendo, nesta última, muitas 

vezes difícil à percepção pela dificuldade em relacioná-la ao agente causador 

(agrotóxico) (VEIGA, 2007). 
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A sintomatologia mais bem definida sobre a exposição ocupacional envolve o 

sistema nervoso, onde as consequências neurotóxicas da exposição aguda de alto 

nível estão associadas a uma série de sintomas e defeitos na conduta neurológica e 

anormalidades na função nervosa. Os sintomas neurológicos menos severos 

incluem dor de cabeça, tontura, náusea, vômito e excessivo suor. Já os mais 

perigosos apresentam-se como fraqueza muscular e broncoespasmos, podendo 

progredir para convulsões e coma (CASSAL et al., 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1990 estimava que 

mundialmente o uso de agrotóxicos fosse da ordem de 3 milhões de toneladas/ano, 

expondo, através do trabalho agrícola, mais de 500 milhões de pessoas. Além de 

estimar também que os casos anuais não intencionais de intoxicações agudas 

chegassem a 1 milhão, com 20 mil mortes, sendo 70% dos casos oriundos da 

exposição ocupacional. Mesmo com as dificuldades em avaliar os efeitos de 

intoxicação crônica, foram estimados, pela mesma organização, 700 mil casos/ano 

de dermatoses, 37 mil casos/ano de câncer em países em desenvolvimento e 25 mil 

casos/ano de sequelas neurocomportamentais persistentes ocasionadas por 

intoxicações ocupacionais decorrentes do uso de compostos organofosforados. Em 

2005 passou-se a estimar em 7 milhões os casos de intoxicações agudas e de longo 

termo e 70 mil óbitos provocados por agrotóxicos ao ano no mundo, principalmente 

nos países em desenvolvimento (ILO/WHO, 2005). 

No Brasil estima-se em 15 milhões o número de pessoas expostas pelo 

trabalho rural e que ocorram de 150 mil a 200 mil intoxicações agudas por ano no 

país (GARCIA; ALVES FILHO, 2005). 

Inúmeros estudos associam o uso de agrotóxicos e seus efeitos nocivos 

sobre a saúde humana (ARAÚJO et al., 2007; BEDOR, 2008; SILVA et al., 2011; 

SOUZA et al., 2011; RIGOTTO et al., 2013;), sendo os efeitos deletérios 

relacionados a alterações nos sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular, na 

pele, nos olhos, e ainda alterações hematológicas e reações alérgicas a esses 

produtos (SENA; VARGAS; OLIVEIRA, 2014). 

No estudo de Santana et al. (2012) foi evidenciado um crescente aumento no 

número de intoxicações por agrotóxicos na agricultura brasileira no período de 2007 

a 2011 no qual o coeficiente de incidência de intoxicações ocupacionais por 

agrotóxicos passou de 1,27/1000 para 2,88/1000 trabalhadores, representando um 

aumento de 127%. Outro fato alarmante é o aumento desses casos entre as 
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mulheres de 178% no período. Outros agravos agudos e crônicos são encontrados 

em alta prevalência entre agricultores e trabalhadores rurais, entre eles amputações, 

doenças cardiovasculares, artrite, câncer de pele e perda auditiva (FREITAS; 

GARCIA, 2012).  

Alguns estudos de caracterização da exposição em regiões de agricultura 

familiar têm demonstrado a presença de contaminação do ambiente de moradia, 

principalmente a poeira domiciliar, solo, ar e alimentos. Este resultado é 

característico da forma de armazenamento dos agrotóxicos, que neste meio é 

realizado, em sua maioria, no local de moradia, e ao uso de roupas contaminadas no 

campo, que são usadas dentro de casa. Mais um indício é esclarecido pela 

aplicação dos agrotóxicos nas áreas de cultivo que se encontram próximas as 

habitações (JACOBSON, 2009).  

Estudos pontuais apontam que o risco de intoxicação aguda estaria mais 

fortemente associado a propriedades com características de pequenos produtores 

ao invés de produções em larga escala (SOARES, 2010), sobretudo pela maior 

prática de aplicação com equipamentos costais, o não respeito dos prazos de 

carência, a não utilização do receituário agronômico e de EPIs, a venda direta por 

vendedores, dentre outros fatores (PORTO; SOARES, 2012). Tudo isso aliado à 

baixa assistência técnica para lidar com o uso dessas tecnologias de difícil execução 

e a falta de informação acerca dos riscos à saúde que também corroboram para 

elevar em muito as chances de intoxicação em pequenos estabelecimentos 

(SOARES; ALMEIDA; MORO, 2003; SOARES; PORTO, 2009).  

A aplicação de agrotóxicos com equipamento costal manual em pequenas 

propriedades configura a forma de aplicação que apresenta maior probabilidade de 

contaminação, seja na preparação ou na aplicação efetiva, onde os trabalhadores 

são expostos aos perigos de altas concentrações de produtos tóxicos no momento 

da diluição, e na fase de aplicação, sendo os respingos responsáveis por grande 

parte das contaminações, podendo ainda ocorrer vazamentos do equipamento. Além 

disso, a utilização inadequada ou ineficiente dos EPIs utilizados nessa prática é um 

fator de extrema importância nas condições de trabalho (ADISSI; PINHEIRO, 2015). 

Ressalta-se ainda que nas pequenas propriedades os efeitos negativos 

provenientes de uma possível contaminação à saúde humana seriam agravados 

devido às precárias condições sanitárias, deficiência nos sistemas de saúde local e 
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falta de infraestrutura da maioria da população local, geralmente, de baixas 

condições socioeconômicas (VEIGA, 2007). 

Outros estudos fazem menção ao uso de agrotóxicos e desenvolvimento de 

várias patologias. Há evidências sobre os efeitos neurológicos, reprodutivos, 

imunológicos, genotóxicos e cancerígenos associados à exposição a agrotóxicos 

não persistentes em adultos (KOUREAS et al., 2012). 

Na pesquisa realizada por Meyer-Baron et al. (2015) sobre a exposição 

ocupacional aos agrotóxicos que resultam em impacto neurocomportamental e 

relações dose-resposta, evidencia a memória e atenção como os principais campos 

em que os trabalhadores cronicamente expostos apresentaram desempenhos 

inferiores aos não expostos. 

Estudos com agricultores do Brasil e em várias outras partes do mundo 

relacionam a atividade agrícola ao estresse excessivo ou sofrimento mental. A 

pesquisa de Nerilo et al. (2014), em Maringá (PR), apresentou maior prevalência de 

sintomas relacionados às doenças do sistema nervoso periférico além de outras 

afecções em trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos anticolinesterásicos. Essas 

queixas podem aparecer de semanas a meses ou anos após a exposição inicial e 

são consistentes com a toxicidade crônica (NERILO et al., 2014). 

Em estudo realizado por Poletto (2009), com trabalhadores rurais, de 

agricultura familiar, em Santa Catarina, verificou-se a prevalência de 33,8% de 

problemas de saúde mental. Sendo que dentre as variáveis analisadas do processo 

de trabalho que se mostraram preditoras a problemas mentais, a mais importante foi 

intoxicação na família. Os resultados da pesquisa também identificaram que dentre 

os fatores que podem contribuir para os agravos à saúde mental dos trabalhadores 

agrícolas estão o uso de agrotóxicos, as intoxicações, problemas de saúde e 

acidentes. 

Na Inglaterra, em seu estudo, Phelps (2001) identificou oito fatores que 

contribuem para o estresse e níveis de doença mental nos agricultores, dos quais se 

podem destacar os perigos da atividade agrícola, problemas de saúde e utilização 

de agrotóxicos organofosforados. 

Das causas conhecidas de infertilidade podem-se inferir as exposições 

ocupacionais a fatores ambientais nocivos. Muitos desses perigos potenciais existem 

no ambiente, os quais não são fáceis de serem detectados. A taxa de fecundidade 

diminuiu em certas profissões, sendo muito mais significativo do que o esperado na 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412015300593#bb0135
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população em geral. Existem diferentes tipos de riscos ocupacionais que afetam os 

órgãos reprodutivos em homens e mulheres, mas, a atividade reprodutiva masculina 

é altamente sensível a muitas substâncias químicas sintéticas e agentes físicos 

produzidos por atividades agrícolas e industriais. Foi sugerido que a exposição à 

OFs tem um impacto maior no crescimento e no desenvolvimento fetal e infantil do 

que em adultos, quando expostos às mesmas concentrações de agrotóxicos, 

levantando, entretanto, preocupações sobre os níveis de exposição atualmente 

considerados como seguros para a função reprodutiva humana (MEHRPOUR et al., 

2014). 

Em estudo realizado no Vale do São Francisco, Silva et al. (2011) avaliou a 

associação entre a exposição dos genitores aos agrotóxicos e nascimentos com 

defeitos congênitos, observando uma tendência entre a associação da exposição 

dos pais aos agrotóxicos no período periconcepcional e a ocorrência de defeitos 

congênitos. Nele, foi verificado que em uma amostra de 42 recém-nascidos 57% 

apresentaram defeitos congênitos, sendo 21% polimalformados (como duas ou mais 

anomalias), 19% e 17%, respectivamente, com o musculoesquelético e o sistema 

nervoso acometidos por deformações. 

Várias pesquisas têm evidenciado que a exposição periconcepcional dos 

genitores aos agrotóxicos, seja pelo trabalho na agricultura ou pela moradia nas 

proximidades de áreas de cultivo, está associada a problemas reprodutivos, como a 

prematuridade, o baixo peso, os defeitos congênitos e óbitos perinatais (LOCASANÃ 

et al., 2006; RULL; RITZ; SHAW, 2006; FEAR; VINCENT; MURPHY, 2007; 

WESELAK et al., 2008; BRENDER et al., 2010; SIQUIERA et al., 2010). 

Alguns estudos têm demonstrado altos índices de linfoma não-Hodgkin entre 

os trabalhadores agrícolas que utilizam agrotóxicos (ZAKERINIA; NAMDARI; 

AMIRGHOFRAN, 2012). Um fator de predisposição para este tipo de câncer está 

fortemente associado à imunossupressão. A exposição a esses produtos químicos 

tem sido mostrada como responsável pelo aumento das mutações genéticas e 

alterações da imunidade mediada por células. Estas substâncias podem, portanto, 

gerar uma mutação genética seguida por um efeito imunossupressor sistémico, a 

qual pode interferir no controle normal do sistema imunitário (FISHER; FISHER, 

2004). 

Pesquisa realizada por Ellery, Arregi e Rigotto (2008) em um hospital no 

Ceará sobre registro de casos de câncer em trabalhadores rurais mostrou aumento 
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do risco de câncer peniano (6,44/1000), de testículos (5,77/1000), leucemias 

(6,35/1000), além de outras partes do corpo com risco variando 1,88/1000 a 

1,12/1000 (bexiga, mieloma múltiplo, linfomas, tecido conjuntivo, olhos e anexos, 

esôfago, colón-junção reto sigmoide, rim, laringe, próstata e tireoide). 

O estudo de Bedor et al. (2008) realizado na região do Submédio do Vale do 

São Francisco observou que a mortalidade de trabalhadores rurais por câncer está 

associada ao uso de agrotóxicos. Neste, os dados obtidos, indicaram que a 

mortalidade por câncer na região como um todo, nos anos de 1980, 1993 e 2004 

foram, respectivamente, de 12,20, 14,00 e 31,80 óbitos por 1000.000 habitantes, 

sendo relatados 20 tipos de neoplasias malignas diferentes. 

Diversos estudos científicos apontam o estresse oxidativo induzido por 

agrotóxicos com o desenvolvimento de problemas crônicos de saúde. O aumento da 

produção de espécies altamente reativas ou a diminuição da capacidade das 

defesas antioxidantes celulares podem perturbar a homeostase celular e da 

membrana, lipídios, proteínas e outros componentes celulares. Além disso, os níveis 

mais baixos de estresse oxidativo podem ter como alvo diferentes vias celulares, 

incluindo sinalização celular envolvidos na resposta inflamatória, resultando em 

perturbações da homeostase. Doenças crônicas em diferentes sistemas de órgãos 

(cérebro, fígado, rim, entre outros) podem ser desencadeadas se esses mecanismos 

atuarem em conjunto (MOSTAFALOU; ABDOLLAHI, 2013). Consequentemente, 

indivíduos predispostos a fatores genéticos, ambientais ou biológicos podem ter um 

risco ampliado para o desenvolvimento de tais doenças (KARAMI-MOHAJERI; 

ABDOLLAHI, 2011). 

  

1.1.7 Sistemas de informação sobre intoxicações por agrotóxicos 

 

O governo instituiu, segundo a Portaria nº 104/MS/2011 (revogada pela 

Portaria nº 1.271, de 06 de julho de 2014), que as intoxicações por agrotóxicos 

fazem parte da Lista de Notificação Compulsória e devem ser notificadas através da 

Ficha de Intoxicação Exógena do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

- SINAN. O SINAN é o sistema oficial do Ministério da Saúde, que tem por objetivo o 

registro e processamento dos dados referentes a agravos de notificação compulsória 

para todos os serviços de saúde no Brasil, incluindo as intoxicações por agrotóxicos, 

viabilizando as informações para avaliação do perfil da morbidade, auxiliando assim, 
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as esferas municipal, estadual e federal nas ações em políticas públicas de saúde 

(MALASPINA; ZINILISE; BUENO, 2011). 

A notificação de agravos e doenças é de fundamental importância para a 

vigilância epidemiológica, constituindo ferramenta imprescindível como fator 

desencadeador do processo “informação/decisão/ação”, tríade que resume a 

dinâmica de suas atividades, possibilitando o monitoramento de maneira constante 

da saúde das populações regionais. Dando o suporte necessário, com dados 

concretos, para o planejamento, decisões e ações de todas as esferas do governo 

(BRASIL, 2009). 

Somando-se ao SINAN, destaca-se como principal registro de intoxicações 

por agrotóxicos o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 

(SINITOX), que coordena a coleta, a compilação, a análise e a divulgação dos casos 

de intoxicação e envenenamento notificados no Brasil, através de 36 Centros de 

Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) que abrange a Rede Nacional de 

Centros de Informação e Assistência Toxicológica (RENACIAT) (FIOCRUZ, 2015). 

Este sistema tem um importante papel no suporte toxicológico aos profissionais de 

saúde de serviços de urgência, que são responsáveis pela assistência aos casos 

agudos de intoxicação, uma vez que os CIATs auxiliam no diagnóstico dos casos de 

intoxicação (FARIA; FASSA; FACCHINE, 2007). 

O SINITOX registrou 76.713,00 casos de intoxicações por agrotóxicos de uso 

agrícola no Brasil entre 1999 e 2012, que são equivalentes a 5.479,00 casos de 

intoxicação por ano, 457 casos por mês ou 15 casos por dia (FIOCRUZ, 2015). A 

figura 9 (p. 59) mostra os casos de intoxicação distribuídos entre os anos de1999 a 

2012. 

Para alimentação de tais sistemas é necessário que os profissionais de saúde 

sejam capacitados para tal evitando casos subnotificados. 

 

A educação em saúde é uma ferramenta em potencial para a valorização do 
contexto social, promoção da saúde e prevenção de doenças. Entre as 
características da Atenção Primária em Saúde do Sistema Único de Saúde 
(SUS), destaca-se a constituição de equipes multiprofissionais, 
desenvolvendo um trabalho integrativo com a comunidade. Diversas são as 
estratégias de educação em saúde, exigindo dos trabalhadores além de 
conhecimentos técnicos, competências e habilidades comunicacionais 
(WEIGELT et al., 2015). 
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Figura 9 - Casos de intoxicação no Brasil entre 1999 e 2012. 

 

 

Fonte: Adaptado de SINITOX (1999 a 2012). 

 

As equipes de estratégia de saúde da família, que atendem as áreas rurais 

devem ser capacitadas para o reconhecimento e o manejo dos casos de intoxicação 

por agrotóxicos. Como também efetuarem a educação em saúde nas comunidades 

que atuam com orientações visando prevenir ou reduzir os efeitos da exposição aos 

agrotóxicos (WEIGELT et al., 2015).  

O estudo de Porto e Soares (2012) recomenda que também seja realizada a 

educação em saúde aliada com a educação escolar, envolvendo projetos de 

capacitação de professores de escolas rurais sobre o tema dos agrotóxicos, para 

que estes docentes também possam ser disseminadores desse conhecimento. 

Também ressaltam a necessidade de capacitação do profissional médico, em 

especial os que atendem em serviços de urgência devido ao número de casos de 

intoxicações agudas leves e moderadas que não são identificados nos atendimentos 

gerando subnotificações do atual quadro nacional, equitativamente a casos crônicos 

que não tem uma investigação epidemiológica da saúde ocupacional do paciente e 

recebem apenas tratamentos paliativos. 

 

1.1.8 Tipos de Intoxicação exógena 

 

A Intoxicação exógena pode ser definida como a consequência clínica e/ou 

bioquímica da exposição a substâncias químicas encontradas no ambiente ou 
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isoladas. O ar, a água, os alimentos, as plantas, os animais peçonhentos ou 

venenosos, são exemplos de intoxicantes ambientais. Por sua vez, os agrotóxicos 

configuram um dos principais representantes de substâncias isoladas (DANTAS et 

al., 2013). Estes podem penetrar no organismo humano pelas vias respiratória e 

dérmica e, em menor quantidade por via oral (SILVA et al., 2005), e provocar uma 

série de efeitos negativos à saúde humana, sendo muitas vezes fatais. Tais efeitos 

são ocasionados por exposição ocupacional e/ou ambiental e alimentar (BRASIL, 

2006). 

As intoxicações exógenas podem ser divididas em três tipos (LONDRES, 

2011): 

- Intoxicação aguda: é aquela cujos sintomas aparecem rapidamente, em algumas 

horas após a exposição, por curto período, a produtos extremamente ou altamente 

tóxicos. Os sinais são nítidos e objetivos, dentre os quais se destacam dores de 

cabeça, náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, fraqueza, salivação, cólicas 

abdominais, tremores, confusão mental e convulsões. Ela pode ocorrer de forma 

leve, moderada ou grave, a depender da quantidade de produto absorvido. 

- Intoxicação subaguda: ocorre por baixa ou moderada exposição a produtos 

medianamente ou altamente tóxicos. Os sintomas são subjetivos e vagos, 

aparecendo mais lentamente, em alguns dias ou semanas. Estes podem incluir 

dores de cabeça, fraqueza, mal-estar, dor de estômago, sonolência, entre outros. 

- Intoxicação crônica: caracteriza-se por surgimento tardio, após meses ou anos de 

exposição continuada e frequente a baixas ou moderadas doses de produtos tóxicos 

ou múltiplos produtos, acarretando danos que muitas vezes podem ser irreversíveis. 

Esta pode apresentar sintomas normalmente subjetivos, podendo incluir perda de 

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

alterações hormonais, problemas imunológicos, indução de efeitos teratogênicos e 

genéticos, câncer, infertilidade, efeitos deletérios sobre os sistemas nervoso, 

respiratório, cardiovascular, geniturinário, gastrointestinal, pele, olhos, além de 

alterações hematológicas e reações alérgicas a estes produtos. 

Independentemente do tipo de intoxicação, estas não são reflexo de uma 

simples relação entre o produto e o indivíduo exposto, mais sim, de uma série de 

condicionantes que participam de sua determinação, dentre os quais configuram os 

fatores relativos às características químicas e toxicológicas do produto, fatores 
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relativos ao indivíduo exposto, às condições de exposição e/ou condições gerais de 

trabalho (MAGALHÃES, 2010). 

 

1.1.9 Diagnóstico e tratamento da intoxicação por OFs 

 

1.1.9.1 Diagnóstico 

 

O diagnóstico de intoxicação é baseado em evidências clínicas e através de 

uma série de exames laboratoriais, sendo os mais relevantes a dosagem de AChE 

plasmática, quando da suspeita de intoxicação aguda, e dosagem de AChE 

verdadeira (AChE eritrocitária), quando da suspeita de intoxicação crônica (BRASIL, 

2006). Por si só, estes exames não são suficientes para confirmação da intoxicação, 

visto que, outras patologias podem constituir um fator de confusão, sendo assim, 

deve-se sempre levar em conta os resultados destes em conjunto com a avaliação 

clínica e neurológica do paciente para diagnosticar a intoxicação e para o 

estabelecimento de relação de causa e efeito (ARAÚJO et al., 2007).  

A determinação da atividade da acetilcolinesterase pode ser realizada através 

de teste específico em sangue total, plasma ou eritrócito, sendo a da AChE 

eritrocitária a mais especifica. Quando observado menor nível de atividade 

enzimática, maior será o grau de intoxicação. A atividade enzimática da AChE nos 

eritrócitos, nas intoxicações graves, pode apresentar-se em níveis muito baixos, 

podendo permanecer desta forma por até 90 dias após o último contato. Atualmente 

existem testes que determinam a atividade da enzima ou sua inibição, além de kits 

espectrofotométricos, no entanto, seus resultados devem ser correlacionados com 

os antecedentes patológicos dos pacientes (CALGARO, 2014). 

Apesar da dosagem dos níveis da colinesterase eritrocitária ser mais 

específica para as intoxicações que a dosagem dos níveis de colinesterase 

plasmática, esta é mais utilizada por apresentar maior praticidade e sensibilidade 

(ROSATI, 1995). A colinesterase eritrocitária é a mesma isoenzima encontrada nas 

sinapses nervosas, logo reflete com mais acurácia os efeitos neurotóxicos do 

envenenamento por anticolinesterásicos (THIERMANN; WOREK; EYER, 2007). É 

necessária uma diminuição de 15% dos valores da colinesterase sanguínea em 

indivíduos com níveis normais de atividade enzimática plasmática e eritrocitária para 

ser considerado indicativo de exposição a agrotóxico (COCKER et al., 2002). Na 
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avaliação das exposições ocupacionais, uma redução da atividade enzimática de 

30% em relação ao valor da pré-exposição constitui o limite de tolerância biológica 

(BRASIL, 2001). A colinesterase reduz sua atividade geralmente em 50% do seu 

valor normal antes que a sintomatologia de intoxicação apareça (ROSATI et al., 

1995). A colinesterase plasmática é afetada mais rapidamente e reflete com 

segurança a exposição aos compostos organofosforados. É sempre aconselhável a 

sua determinação na fase inicial da exposição ocupacional e nas intoxicações 

agudas. A colinesterase plasmática é regenerada mais prontamente, enquanto a 

eritrocitária, afetada mais tardiamente, reflete com maior precisão o nível de 

exposição (CARVALHO, RIBEIRO, 2001). 

Para melhor estabelecer um diagnóstico de intoxicação aguda ou crônica por 

anticolinesterásicos é importante observar o histórico ocupacional e ambiental de 

todos os pacientes que apresentarem sinais e sintomas característicos (RIBEIRO; 

MELLA, 2007). A determinação da atividade da AChE nos eritrócitos e no plasma, 

em casos suspeitos de intoxicação aguda ou crônica, geralmente indica o 

diagnóstico. Mesmo considerando a variação desses valores na população não 

exposta, normalmente eles estão reduzidos nas pessoas intoxicadas, abaixo da 

faixa considerada normal, antes do aparecimento dos sintomas (TAYLOR, 2005). 

A legislação brasileira, por meio de normas regulamentadoras (NR 7 e NR 

31), no âmbito de promover e preservar a saúde dos trabalhadores, colocou em 

vigor que todos os trabalhadores rurais devem realizar exames médicos 

ocupacionais, incluindo avaliação de riscos químicos, como os agrotóxicos (BRASIL, 

1996, 2005). No caso dos OFs são exigidas dosagens das colinesterases plasmática 

e/ou eritrocitária, levando em consideração o valor de referência da atividade pré-

ocupacional. Contudo, em boa parte dos casos, sobretudo na agricultura familiar, os 

trabalhadores crescem e residem no local de trabalho, sendo improvável estabelecer 

os limites geográficos ou temporais da exposição ocupacional (FARIA; FASSA; 

FACCHINI, 2007). Logo, a alternativa mais provável seria considerar as dosagens 

na fase de baixa exposição, apesar de que o uso de agrotóxicos é quase que 

continuo em algumas culturas (CALGARO, 2014). A variação do valor de referência 

e outras doenças também alteram a atividade enzimática das colinesterases, 

levantando suspeitas a respeito da confiabilidade desses testes como indicador de 

intoxicação. Apesar dos inconvenientes, esses testes constituem os mais 

importantes indicadores da exposição humana a agrotóxicos (PERES et al., 2005). 
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O monitoramento biológico da exposição humana a agentes tóxicos realizado 

através de processos analíticos de diagnóstico representa uma ferramenta 

importante na criação de um perfil histórico ocupacional de populações expostas. 

Ele tem por objetivo principal a identificação precoce do potencial de agravo à saúde 

de determinado agente, sendo possível detectar situações, indivíduos ou grupos 

com maior probabilidade de desenvolver processos patológicos derivados da 

exposição a esse agente (PERES et al., 2005). Assim, contribui de maneira 

significativa na prevenção de intoxicações crônicas e melhora a qualidade de vida, 

relacionada à saúde dessa população, evitando as complicações (FARIA; FASSA; 

FACCHINI, 2007).  

 

1.1.9.2 Diagnóstico diferencial 

 

Embora seja difícil diferenciar o quadro colinérgico agudo, em relação à 

classe do agente etiológico, suspeita-se de intoxicação por OF quando o paciente é 

oriundo de área rural, tem exposição ocupacional, ou quando apresenta 

sintomatologia importante de acometimento do Sistema Nervoso Central (SNC) 

(convulsões), ou quando a administração de atropina é feita corretamente e não há 

melhora da sintomatologia muscarínica. No entanto, algumas afecções, como 

podem ser vistas na tabela 4, devem ser usadas para diagnóstico diferencial na 

intoxicação por OFs (CALDAS, 2000). 

 

Tabela 4 - Afecções e agentes etiológicos do diagnóstico diferencial na intoxicação por OFs. 
 

Afecções Agentes Etiológicos 

Miose por Medicamentos, 

Venenos ou Disfunção 

Etanol, Opiáceos, Fenciclidina, Barbitúricos, Diazepínicos, 

Muscarina, AVC Pontino 

Pneumonite Química, Broncoaspiração, Vírus Sincicial, Infecção Crônica 

Disfunção Pulmonar Asma, Bronquite, Coqueluche, Edema Agudo 

 

Encefalopatias 

Hemicraniana, Aneurisma, Traumatismo Craniano, 

Diabetes, Epilepsia 

Gastroenterite Shigelose, Amebíase, Giardíase, Coma a esclarecer 

 

Polineuropatias 

Guillain-Barré, Carencial ou Metabólica, Infecciosa ou Pós, 

Metais 

Fonte: Adaptado de Caldas (2000). 
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1.1.9.3 Tratamento 

  

O tratamento para intoxicações por OFs é definido em função de quadros de 

intoxicação aguda e/ou crônica (BRASIL, 2006). Em casos de intoxicação aguda os 

procedimentos médicos utilizados são os mesmos que são aplicados em 

intoxicações por outras substâncias (PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014) e 

pode ser dividido em medidas gerais, especificas e outros procedimentos (Tabela 5) 

(CALDAS, 2000). 

 

Tabela 5 - Procedimentos aplicados em casos de intoxicação por OFs. 
 

 

 

 

Medidas Gerais 

 

 

- Manter a permeabilidade das vias aéreas; 

- Oxigenoterapia, se necessário; 

- Hidratação venosa;  

- Lavagem corporal exaustiva, em caso de contaminação 

dérmica; 

- Esvaziamento gástrico (lavagem gástrica). 
 

 

Medidas Específicas 

 

- Atroponização (administração de atropina); 

- Reativador de AChE (administração de oxima); 
 

 

 

Outros Procedimentos 

 

 

 

- Tratamento sintomático nos casos onde a intoxicação não 

estiver excluída; 

- Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos; 

- Administrar depressor do SNC (anticonvulsivante). 
 

Fonte: Adaptado de Caldas (2000). 

 

A quimioterapia para tratamento da intoxicação aguda por OFs é realizada 

pela combinação de fármacos anticolinérgicos e reativadores da AChE, além de 

depressores do SNC (DELFINO; RIBEIRO; FIGUEROA-VILLAR, 2009). Dentre os 

anticolinérgicos a atropina é o medicamento mais recomendado (PETRONILHO; 

FIGUEROA-VILLAR, 2014). É um antagonista competitivo da Ach, tanto no SNC 

quanto no Sistema Nervoso Autônomo (BROWN; LAIKEN, 2012). Atua 

preferencialmente nos receptores muscarínicos diminuindo os efeitos causados pelo 

excesso de Ach nas fendas colinérgicas (SILVA et al., 2012). No entanto, trata 

apenas os sintomas, não estabelecendo a reativação da enzima inibida, bem como 

não influencia na eliminação dos OFs e não atua nos sintomas estimulados pelos 

receptores nicotínicos (LOPES, 2007). Porém, é eficaz contra todos os agentes 

nervosos (GANESAN; RAZA; VIJAYARAGHAVAN, 2010). Dos depressores do 
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sistema nervoso central, o diazepam é o mais empregado, ele atua como 

anticonvulsivante, ou seja, no controle das convulsões (JOKANOVIĆ; PROSTRAN, 

2009) e também evitando espasmos musculares (SILVA et al., 2012).  

Aliado a estes fármacos, as oximas são utilizadas na reativação da AChE, 

sendo que no Brasil a única disponível é a pralidoxima, comercializada sob o nome 

de Contrathion® (LARINI, 2008). Recomendada essencialmente nas intoxicações 

moderadas e graves, apresentando maior e melhor efetividade quando administrada 

precocemente nas 24h após exposição e antes de ocorrer à inativação permanente 

da enzima (LOPES, 2007). Seu mecanismo de ação envolve o ataque nucleofílico 

do seu grupo oxima ao sítio fosforilado da enzima, sendo favorecido pela interação 

entre a porção catiônica do antídoto e a parte aniônica da AChE (GIACOPPO, 

2014). Essa interação facilita a chegada do fármaco ao seu local de ação, bem como 

aumenta sua afinidade por este. Assim, a pralidoxima sofre fosforilação e deixa o 

sítio enzimático, regenerando a atividade da enzima (PATRICK, 2009), como mostra 

o esquema mecanístico da figura 10. 

 

Figura 10 - Mecanismo de reativação da AChE pela pralidoxima. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2012). 
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Atualmente, pesquisas estão sendo realizadas no intuito de desenvolver 

novas drogas que auxiliem no pré-tratamento e antídotos contra agentes 

neurotóxicos. Contudo, apesar do esforço dispendido, no momento não foi 

encontrado nenhum fármaco completamente eficaz contra todos esses agentes. 

Conforme citado anteriormente, o tratamento de intoxicações por OFs é realizado 

em várias etapas e a depender do grau de intoxicação e do tempo de exposição, os 

antídotos disponíveis podem não apresentar resposta satisfatória, podendo levar a 

graves danos irreversíveis ou à morte da vítima (SILVA et al., 2012). 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Tipo de estudo 

 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de cunho descritivo e 

experimental com abordagem quali-quantitativa, no qual o arcabouço metodológico 

utilizado para sua construção foi dividido em duas etapas: a primeira, encontrada no 

capítulo I, objetiva conhecer o contexto social, econômico e cultural, assim como o 

impacto sobre a saúde de trabalhadores rurais que ficam expostos a agrotóxicos nos 

perímetros irrigados do polo fruticultor Petrolina-Juazeiro no Submédio São 

Francisco. A segunda, descrita no capítulo II, corresponde ao estudo experimental 

do desenvolvimento primário de potenciais antídotos para a intoxicação aguda por 

organofosforados. 

 

2.2 Instrumento de pesquisa 

 

Para a coleta de dados foram efetuadas entrevistas utilizando o questionário 

semiestruturado individual (Anexo A), validado por Bedor (2008), sobre condições de 

vida, ambiente e trabalho e de morbidade referida. As informações coletadas são 

relacionadas: (a) ao perfil sociodemográfico do trabalhador: localidade, idade, sexo, 

escolaridade; (b) aos dados da produção rural: outros cultivos, produção agrícola, 

jornada diária de trabalho, condição do trabalhador e atividades desenvolvidas no 

cultivo; (c) ao uso de agrotóxicos: equipamentos de aplicação, orientações de uso, 

utilização dos EPIs, sintomas após a aplicação, higiene, tipos de agrotóxicos 

utilizados, duração e frequência das aplicações. 

Ainda foi realizado um levantamento de dados sobre o registro de 

intoxicações por agrotóxicos nos municípios de Petrolina e Juazeiro junto aos órgãos 

oficiais, bem como a caracterização de contexto das condições sociais, econômicas 

e culturais da região, em publicações. 

 

2.2.1 As entrevistas 

 

Todas as entrevistas realizadas nos perímetros irrigados do município de 

Juazeiro foram feitas nas propriedades dos pequenos produtores. Nos perímetros 
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irrigados de Petrolina, a maioria das entrevistas aconteceu nas propriedades rurais 

dos pequenos produtores, e algumas aconteceram durante reuniões promovidas 

pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (ADAGRO) em 

parceria com a Moscamed, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) e Plante Bem, que tinham como objetivo a 

conscientização desses produtores quanto à importância do combate a mosca da 

fruta, bem como a distribuição gratuita do produto Success Appat®, fornecido pelo 

governo do estado para essa campanha de controle.  

A pesquisa contou com a participação de trabalhadores rurais da área de 

estudo, com idade acima de 18 anos, que foram entrevistados no período entre 

janeiro e outubro de 2015. 

Todas as visitas, tanto em Juazeiro quanto em Petrolina, foram realizadas em 

horários que os trabalhadores rurais tivessem disponibilidade em repassar as 

informações sem nenhum prejuízo as suas atividades rotineiras. 

As propriedades foram escolhidas de forma aleatória, assim como os 

participantes, não importando o sexo, mais um representante, agricultor ou 

agricultora, que se dispusesse a responder o questionário, no momento da visita. 

Estes eram informados do objetivo da pesquisa e convidados a participar 

voluntariamente, respondendo o questionário, caso estivessem de acordo. 

Após lerem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

manifestarem sua anuência em participar da pesquisa, os trabalhadores rurais foram 

submetidos à entrevista. 

As entrevistas foram conduzidas pelo próprio autor, e em alguns momentos 

com auxílio de colaboradores.  

Todos os dados foram obtidos com base nas informações referidas pelos 

entrevistados. 

 

2.3 Análise dos dados 

 

Os dados foram organizados e tabulados em planilha no programa Microsoft 

Excel 2010. Posteriormente foi realizada a análise descritiva das variáveis estudadas 

por meio da avaliação de médias, desvio padrão e frequência absoluta e relativa 

percentual para variáveis continuas e, frequência absoluta e relativa percentual para 

variáveis dicotômicas. A análise descritiva caracterizou a população estudada 
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conforme variáveis demográficas, socioeconômicas e uso de agrotóxicos. Também 

foram efetuados os testes estatísticos Qui-quadrado e Exato de Fisher entre as 

variáveis grau de escolaridade e número de intoxicações, considerando significativo 

valor de p < 0,05. O programa utilizado na análise estatística foi o SPSS versão 20. 

Para mensurar a exposição ocupacional foram levadas em consideração as 

variáveis: exposição (preparação da calda, aplicação e/ou ajuda na aplicação de 

agrotóxicos, limpeza dos equipamentos e EPIs), o tempo de exposição (em horas, 

dias/mês e anos de exposição), o uso de EPIs, o tipo de aplicação (Pulverizador 

manual e/ou mecanizado), culturas (perenes e/ou temporária) e produtos 

(agrotóxicos) utilizados. 

Após análise estatística, os resultados obtidos foram apresentados em 

gráficos e tabelas e discutidos em conformidade com a literatura científica 

pertinente. 

 

2.4 Local do estudo 

  

O Polo Petrolina-Juazeiro está localizado na latitude 8 ºS, a uma altitude 

média de 365 metros (CODEVASF, 2008). Situado na zona mais árida do Nordeste 

Brasileiro, às margens do Rio São Francisco, no extremo oeste de Pernambuco e 

norte da Bahia, (ORTEGA; SOBEL, 2010), compreende uma área de 24.385 km2 

(VITAL et al., 2011). O clima é o semiárido, quente e seco, com precipitações 

mensais de 44 mm no primeiro semestre e uma temperatura média mensal de 26ºC 

(CODEVASF, 2008). É formado pelos municípios de Petrolina, Santa Maria da Boa 

Vista, Lagoa Grande e Orocó, em Pernambuco e, Juazeiro, Curaçá, Casa Nova e 

Sobradinho, na Bahia (Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 2015) (Figura 11, p. 71), 

os quais, também configuram a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico 

(RIDE), que foi criada pela Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001 e 

incluída na estrutura do Ministério da Integração Nacional (CRUZ, 2013). Dispõe de 

condições naturais excepcionais para o desenvolvimento da fruticultura, pois 

harmoniza índices de insolação e calor, associado ao clima seco do semiárido, e um 

solo propício à irrigação. Estes fatores aliados às técnicas de irrigação utilizadas 

permitem a obtenção de ciclos sucessivos de produção, colheitas em qualquer 

época do ano e uma produtividade acima da média nacional (LEITE; ALVES, 2010), 
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além de agregar maior qualidade a seus produtos, deixando o polo competitivo no 

mercado fruticultor mundial (OLIVEIRA FILHO et al., 2014). 

 

Figura 11 - Mapa com a localização dos oito municípios que compõem o polo Petrolina-Juazeiro. 

 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil - BNB (2007). 

 

Este polo se tornou alvo de políticas públicas importantes, com isso, vem 

mostrando expressivas transformações no campo da estrutura produtiva e social 

(ORTEGA; SOBEL, 2010). Fato este, que pode ser observado durante as duas 

últimas décadas, marcadas pelo desenvolvimento da fruticultura irrigada (BRASIL, 

2011) a partir dos elevados volumes de investimentos públicos e privados, 

principalmente em canais e sistemas de irrigação, onde a região teve sua estrutura 

econômica totalmente modificada (OLIVEIRA FILHO et al., 2014), acelerando o 

processo de crescimento da produção agrícola irrigada (BNB, 2015), passando a tê-

la como principal atividade econômica da região, além da reorganização fundiária, 

como resultado das intervenções públicas federais (BRASIL, 2011), tornando-se o 

maior e mais dinâmico polo de fruticultura irrigada do país (BNB, 2015). 

No entanto, o polo frutícola Petrolina-Juazeiro não é apenas um fornecedor de 

alimentos, na verdade, é um importante gerador de divisas para o Nordeste, 

auxiliando na geração de empregos e renda não somente no setor primário, mas 

também por meio de amplas ligações entre outros setores econômicos, produzindo 

efeitos socioeconômicos favoráveis à população (OLIVEIRA; FARIAS FILHO, 2012). 
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Neste cenário, dentre os municípios que compõem a RIDE, destacam-se 

Petrolina e Juazeiro pela sua importante posição hierárquica na região, na qual 

apresentam maior população e lideram o seu Produto Interno Bruto (PIB), 

contribuindo com 44 e 31% do PIB regional, respectivamente (Figura 12) (CRUZ, 

2013). Estes dois municípios se tornaram um verdadeiro “paraíso” de 

desenvolvimento e prosperidade no semiárido brasileiro, atraindo demanda por 

outros investimentos e motivando cada vez mais o governo a investir em projetos 

pesquisa, privilegiando as culturas direcionadas a exportação, por meio de 

treinamentos em comércio exterior e infraestrutura (SANTOS; OLIVEIRA, 2009).  

 

Figura 12 - Participação dos municípios que compõem o polo Petrolina-Juazeiro no PIB da RIDE. 

 

Fonte: Adaptado de Plano de Ação Descentralizado de Petrolina (2010). 

 

Nesses dois municípios se encontram os mais importantes projetos de 

irrigação do Submédio do Vale do São Francisco, os quais são objetos de estudo do 

presente trabalho. Vale a pena ressaltar que o município de Petrolina merece 

especial destaque diante da posição político-econômica e da função que exerce no 

polo, onde, juntamente com Juazeiro, compõe a zona de convergência da produção 

agrícola de outras localidades, que opera como centro de escoamento dessa 

produção para o mercado interno e externo (ARAÚJO, 2013). 

No polo Petrolina-Juazeiro encontram-se os perímetros irrigados Curaçá, 

Maniçoba, Mandacaru e Tourão, em Juazeiro (CODEVASF, 2015); e, em Petrolina, 

Bebedouro e Maria Tereza, além do perímetro Senador Nilo Coelho, que se estende 
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desde o município de Casa Nova, no norte baiano, até o município de Petrolina, no 

Sudoeste pernambucano, com 20% de área na Bahia e 80% em Pernambuco. 

Atualmente a área do setor Maria Tereza está incorporada ao projeto Senador Nilo 

Coelho, estimando-se que a zona irrigada ocupada esteja em torno de 24.837 ha 

(DINC, 2015). A descrição desses perímetros, com exceção do Maria Tereza, está 

apresentada na tabela 6 (p. 74). Segundo dados da CODEVASF (2015), os projetos 

de irrigação em produção de Petrolina e Juazeiro possuem uma área total irrigável 

de 44.032 ha, dos quais se destacam o projeto Senador Nilo Coelho, com uma área 

total de 18.563 ha (sem a área incorporada do projeto Maria Tereza), e o projeto 

Tourão com 14.237 ha. A área total ocupada corresponde a 43.506 ha, sendo 

17.741 ha de lotes familiares e 25.765 ha de lotes empresariais. As culturas perenes 

mais cultivadas são a manga, a uva, a banana, o coco, a goiaba, a acerola e o 

mamão, com destaque para a manga e uva que lideram o ranking da produção 

(CRUZ, 2013). 

Como carro chefe da produção irrigada no estado de Pernambuco, as culturas 

da manga e da uva, em 2014, ocuparam uma área colhida de 10.000 ha dos mais de 

18.000 ha produzidos. Estes números positivos reforçam a importância dessas duas 

culturas para o cenário regional. Neste contexto, conforme informações da 

CODEVASF, no ano de 2014, os 25 perímetros irrigados da companhia situados na 

bacia hidrográfica do rio São Francisco atingiram R$ 1,67 bilhão em valor bruto, 

sendo que cerca de 40% desse desempenho correspondeu à produção de caráter 

familiar. Juntos, os perímetros produziram 2,62 milhões de toneladas de itens 

agrícolas, sobretudo frutas, com a estimativa de que foram mantidos 76.692 

empregos diretos e 115.038 empregos indiretos (CODEVASF, 2015).  
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Tabela 6 - Descrição dos principais perímetros irrigados do Polo Petrolina-Juazeiro. 

Projeto de 

Irrigação 

Área Localização Características 

Produtivas 

Potencialidades 

 

 

 

Curaçá 

Irrigável: 4.204 ha. 

Ocupada: 4.204 ha 

(1.818 ha – lotes 

familiares; 2.386 ha – 

lotes empresariais) *. 

A margem direita 

do Rio Francisco, 

75 km ao leste de 

Juazeiro**. 

A fruticultura prevaleceu 

em 2014, com o cultivo de 

manga seguido da 

produção de coco e uva. 

A área cultivada em lotes 

familiares foi de 59,00% 

da área total*. 

Estima-se que em 2013 foram 

gerados 4.100 empregos 

diretos e 6.100 empregos 

indiretos, com uma produção 

de 113.254 t de alimentos*. 

 

 

 

 

Maniçoba 

Irrigável: 4.160 ha. 

Ocupada: 4.160 ha 

(1.781 ha – lotes 

familiares; 2.379 ha – 

lotes empresariais) *. 

Margem direita do 

Rio São Francisco 

a 38 km ao leste 

de Juazeiro **. 

 

Em 2014 predominou a 

exploração de manga, 

seguida pelos cultivos de 

coco e uva. Nos lotes 

familiares a área cultivada 

foi de 64,00% do total da 

área cultivada no 

perímetro*. 

Em 2014 foi estimada a 

geração de 4.000 e 6.000 

empregos diretos e indiretos, 

respectivamente, com uma 

produção de 97.637 t de 

alimentos*. 

 

 

 

 

 

Mandacaru 

Irrigável: 450 ha. 

Ocupada: 450 ha (399 

ha – lotes familiares; 

51 ha – lotes 

empresariais) *. 

12 km ao leste de 

Juazeiro, a 

margem direita do 

Rio São 

Francisco**. 

Os lotes familiares em 

2014 foram responsáveis 

por 67,00% da área 

cultivada em relação área 

total, com maior 

expressividade para a 

cultura da manga. Nos 

lotes empresariais o 

destaque foi para a cana-

de-açúcar, responsável 

por 33,00% da área 

cultivada*. 

Foi estimada a geração de 630 

empregos diretos e 950 

empregos indiretos no ano de 

2014, além de uma produção 

de 28.441 t de alimentos*.  

 

 

 

 

 

Tourão 

Irrigável: 14.237 ha. 

Ocupada: 14.237 ha 

(189 ha – lotes 

familiares; 14.048 ha – 

lotes empresariais) *. 

Margem direita do 

Rio São Francisco 

a 16 km ao leste 

de Juazeiro**. 

Há menor produção de 

fruteiras, predominando o 

cultivo de cana-de-açúcar, 

a qual, em 2014, obteve 

área empregada de 

cultivo correspondente a 

93,00% do total. Os lotes 

empresariais 

predominaram nesse 

perímetro com 96,00% do 

total da área sob cultivo*. 

Estima-se que foram gerados 

14.900 empregos diretos e 

22.400 empregos indiretos no 

ano de 2014, seguido de uma 

produção de 1.276.942 t de 

alimentos*. 

 

 

 

 

Bebedouro 

Irrigável: 2.418 ha. 

Ocupada: 1.892 ha 

(1.034 ha – lotes 

familiares; 858 ha – 

lotes empresariais) *. 

Aproximadamente 

40 km de 

Petrolina**. 

No ano de 2014, 88,00% 

da área sob cultivo foi de 

responsabilidade dos 

lotes familiares, com 

predomínio da fruticultura, 

na qual, a cultura da 

manga foi destaque 

seguido da uva. 

Em 2014 foram gerados cerca 

de 1.700 empregos diretos e 

2.600 empregos indiretos, e 

obteve-se uma produção de 

55.059 t*. 

 

 

 

 

Senador Nilo 

Coelho 

Irrigável: 18.563 ha. 

Ocupada: 18.563 ha 

(12.520 ha – lotes 

familiares; 6.043 ha – 

lotes empresariais) *. 

 

 

Sua área irrigável 

abrange a 

margem esquerda 

do Rio São 

Francisco no 

município de 

Petrolina – PE e 

se estende até o 

município de Casa 

Nova na Bahia*. 

A fruticultura foi 

predominante em 2014, 

com destaque para a 

cultura da manga, 

seguida de uva e coco. 

66,00% da área sob 

cultivo foi de 

responsabilidade dos 

lotes de agricultura 

familiar*. 

Com uma produção de 

424.774 t de alimentos, 

estima-se que foram gerados 

em 2014 cerca de 18.100 

empregos diretos e 27.100 

empregos indiretos*. 

Fonte: *CODEVASF, 2015; **BEDOR, 2008 - Elaboração do autor. 
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2.4.1 Petrolina 

 

A cidade de Petrolina está situada na região sudoeste do Estado de 

Pernambuco, à margem esquerda do Rio São Francisco (MELO; ARAGÃO; 

CORREIA, 2013), distando 722 km da capital Recife (BRASIL, 2005). Ocupa uma 

área de 4.558,537 km2 (PETROLINA, [2015]), correspondendo a 4,81% do Estado 

(SOUZA et al., 2010). Apresenta predominantemente como vegetação nativa a do 

tipo Caatinga Hiperxerófita com trechos de Floresta Caducifólia e como clima, o 

tropical semiárido, com chuvas de verão, sendo a média anual de precipitação 

pluviométrica 431,80 mm (BRASIL, 2005), começando a estação chuvosa em 

novembro/dezembro findando em março/abril (MELO; ARAGÃO; CORREIA, 2013), e 

temperatura média de 25,7 ºC ao ano (PETROLINA, [2015]). 

Petrolina apresenta expressivo crescimento de contingente populacional e 

econômico. Em 2010 a população chegou a 293.962 habitantes, cerca de 64,44 

hab/km2 (IBGE, 2013), exibindo um crescimento anual de 3,01% no período de 2000 

a 2010 (PORTAL ODM, 2014). Destaca-se principalmente em virtude da atividade 

agrícola por meio do cultivo irrigado de frutas, especialmente a uva, que possui 

elevada importância econômica e social, já que envolve anualmente um alto volume 

de negócios voltados para o mercado nacional e internacional, mostrando o maior 

coeficiente de geração de empregos diretos e indiretos da região (MELO; ARAGÃO; 

CORREIA, 2013). 

Além disso, a cidade dispõe de serviços anteriormente encontrados apenas 

nas capitais pernambucana e baiana, como o acesso a serviços médicos 

especializados, universidades, escolas técnicas profissionalizantes, aeroporto, 

centros de pesquisa especializados, sedes de empresas entre outros; 

proporcionando a região maior atratividade para que outros serviços possam se 

desenvolver, a exemplo da rede hoteleira, do turismo, restaurantes típicos, feiras 

nacionais, semana de moda e muito mais (ARAÚJO, G. J. F., 2011). 

Petrolina possui a 7ª maior economia de Pernambuco, com PIB de R$ 3,3 

bilhões (DIÁRIO DA REGIÃO, 2014), ocupa a 6ª posição no ranking do IDHM 

estadual (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, [s.d.]) e está 

entre as 15 melhores renda per capita, além de representar, segundo especialistas, 

a 7ª cidade em importância para o Estado, (SOUZA et al., 2010).  
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2.4.2 Juazeiro  

 

A cidade de Juazeiro está localizada à margem direita do Rio São Francisco 

no extremo norte do Estado da Bahia a 500 km de Salvador (JUAZEIRO, [s.d.]). É 

considerada a quarta maior cidade baiana e faz divisa com o Estado de 

Pernambuco, ligando-se a cidade de Petrolina pela Ponte Presidente Dutra (SOUZA 

et al., 2010). Apresenta área da unidade territorial equivalente a 6.500,691 km2 

(IBGE, 2013), clima semiárido, vegetação de caatinga, médias anuais de 24,2 ºC de 

temperatura e 399,00 mm de precipitação pluviométrica (JUAZEIRO, [s.d.]). Possui 

população estimada em aproximadamente 197.965 habitantes segundo o último 

Censo do IBGE em 2010, sendo a densidade demográfica de 30,45 hab/km2 e 

exibindo um crescimento anual de 1,27% no período de 2000 a 2010 (PORTAL 

ODM, 2014). 

A agricultura irrigada é principal atividade econômica desenvolvida em 

Juazeiro, sendo favorecida pelas águas do Rio São Francisco e o comércio da 

região (ESTEVES, et al., [s.d.]). O município possui atualmente cinco perímetros 

irrigados, onde se destaca o cultivo de manga e uva para exportação, além da cana-

de-açúcar que é exportada para Europa e Ásia sob a forma de produto 

industrializado, o açúcar (ESTEVES, et al., [s.d.]). A economia de Juazeiro conta 

ainda com o Mercado do Produtor, o Distrito Industrial do São Francisco e um 

variado comércio lojista. O Mercado do Produtor é um dos maiores da Região 

Nordeste e quinto do Brasil em volume de negócios, principalmente de produtos da 

própria região, e de outras regiões produtoras da Bahia, Pernambuco, Ceará, 

Paraíba e das regiões Sudeste, Centro-oeste e Sul; comercializa seus produtos para 

todos os estados do Brasil e outros países como a Argentina, Paraguai e Uruguai 

(GUIMARÃES, 2007). O Distrito Industrial do São Francisco possui empresas 

diversas (DANTAS, 2011) e, segundo projeção do secretário de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo de Juazeiro, Carlos Neiva, até 2016 estarão instaladas mais 

de 100 empresas (OLIVEIRA, 2015). 

 

2.5 População estudada 

 

Como estratégia para seleção da amostra, foi feito um levantamento junto a 

CODEVASF a respeito do quantitativo de propriedades rurais no entorno das 
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cidades de Petrolina e Juazeiro. Em seguida foi realizada uma estratificação 

segundo o tamanho dos lotes, uma vez que a CODEVASF classifica as 

propriedades como sendo (BEDOR, 2008): 

- Pequenos produtores = propriedades até 12 ha; 

- Pequena e média empresa = propriedades maiores que 12 e até 50 ha; 

- Grande empresa = acima de 50 ha. 

A população escolhida foi apenas a classificada como pequenos produtores, 

composta por 2.842 proprietários de lotes que obedeciam a esta classificação. 

Destes, 715 tinham seus lotes situados nos perímetros irrigados de Juazeiro e 2.127 

nos de Petrolina.  

 

2.5.1 Cálculo da amostra 

 

No planejamento da pesquisa, para calcular o tamanho mínimo da amostra 

necessário para este estudo, utilizou-se como referência a equação para populações 

finitas (Equação 1): 

 

            

Fonte: Triola (2005). 

 

Onde: 

- Tamanho da população (N) = 2.842 trabalhadores rurais; 

- Proporção de sucesso (p’) = 0,5; 

- Proporção de insucesso (q’) = 0,5; 

- Erro amostral tolerável (e0) = 0,05; 

- Valor critico, relacionado com o grau de confiança adotado, da distribuição norma 

padronizada (Z /2) = 1,96; 

- Tamanho da amostra mínima (n) = 339 trabalhadores rurais (proprietários e 

empregados). 

Como se desconhece, na população, a proporção de elementos favoráveis e 

desfavoráveis aos atributos testados, estimou-se em 50% para cada um deles, logo, 

p’ e q’=0,5. A margem de erro máxima adotada foi de 5%, e o valor assumido para 

Equação (1) 
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(Z /2) é 1,96 em função da margem de confiança de 95%. Sendo assim, para uma 

população estimada de 2.842 trabalhadores rurais, utilizando a equação (1), obteve-

se o valor da amostra mínima de 339 participantes. A distribuição da amostra entre 

os municípios de Petrolina e Juazeiro, entre os perímetros irrigados de Petrolina e 

entre os perímetros irrigados de Juazeiro está sumarizada nas tabelas 7, 8 e 9, 

respectivamente. 

 

Tabela 7 - Distribuição da amostra entre as cidades de Petrolina e Juazeiro. 
 

 População População Amostra 

Local (N) (%) (n) 

Petrolina 2.127 74 250 

Juazeiro 715 26 89 

Petrolina + Juazeiro 2.842 100 339 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Após descobrir a população, efetuou-se o cálculo da amostra proporcional 

aos municípios de Petrolina e Juazeiro e através de uma regra de três simples, foi 

encontrado o valor da amostra de cada cidade. 

 

Tabela 8 - Distribuição da amostra entre os perímetros irrigados de Petrolina. 
 

 População População Amostra 

Local (N) (%) (n) 

Bebedouro 166 8 20 

Mª Tereza + Senador Nilo Coelho 1961 92 230 

Petrolina 2.127 100 250 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Ao descobrir a amostra da população (250 participantes) referente ao 

município de Petrolina, efetuou-se o cálculo da amostra proporcional a cada 

perímetro irrigado através de uma regra de três simples. 
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Tabela 9 - Distribuição da amostra entre os perímetros irrigados de Juazeiro. 
 

 População População Amostra 

Local (N) (%) (n) 

Curaçá 265 37 33 

Mandacaru 54 8 07 

Maniçoba 360 50 44 

Tourão 36 5 05 

Juazeiro 715 100 89 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

O cálculo da amostra proporcional a cada perímetro irrigado do município de 

Juazeiro foi realizado através de uma regra de três simples após encontrar a 

amostra da população (89 participantes) referente a este município. 

  

2.6 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de escolha dos entrevistados foram: (a) assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; (b) trabalhadores rurais dos perímetros irrigados 

de Petrolina e Juazeiro (Curaçá, Maniçoba, Mandacaru, Tourão, Bebedouro, Maria 

Tereza e Senador Nilo Coelho); (c) estarem classificados como pequenos 

produtores pela CODEVASF; (d) manipular ou ter manipulado substâncias químicas 

(agrotóxicos) que atuam no controle de pragas (animais e vegetais) e doenças de 

plantas. 

Os critérios de exclusão foram: (a) participantes que não possuíam relação 

com o cultivo de frutas com utilização de agrotóxico; (b) grandes e médios 

produtores rurais, segundo a CODEVASF; (c) não entrega do TCLE.  

 

2.7 Aspectos éticos 

 

O Projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Deontologia em 

Estudos e Pesquisas - (CEDEP) da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF) e, somente após a aprovação deste Comitê, registrado sob o nº 

0007/051114 CEDEP/UNIVASF (Anexo B), a pesquisa teve início, conforme as 

Diretrizes e Normas de Pesquisa em Seres Humanos, obedecendo a Resolução nº 
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466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde. Os participantes da pesquisa foram informados acerca do estudo e 

convidados a fazer parte espontaneamente deste, de modo que assinaram os 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices A e B). A 

privacidade e a confidencialidade das informações cedidas por eles foram 

preservadas integralmente juntamente com o seu anonimato, mediante os Termos 

de Confidencialidade e Sigilo assinados pelos pesquisadores (Apêndices C e D). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

No período de janeiro a outubro de 2015 foram coletados dados de 339 

participantes, os quais eram proprietários rurais e empregados. 

No decorrer da pesquisa, durante a aplicação do questionário, foi possível 

enxergar, perante os trabalhadores rurais, com maior ou menor grau de instrução, 

alguma conformidade em relação ao entendimento e importância trazidos pelo tema 

abordado, mesmo existindo algumas distorções entre os resultados obtidos junto a 

eles, pois há um grande distanciamento entre o saber e o fazer, já que muitos 

entendem o risco da exposição, porém parecem não o considerar quando lidam com 

agrotóxicos.   

 

3.1 Caracterizações demográfica e socioeconômica 

 

Em relação às características demográficas, os 339 (100%) participantes 

eram exclusivamente do sexo masculino, sendo 182 (53,69%) proprietários rurais e 

157 (46,31%) empregados, conforme a figura 13, e todos participavam ativamente 

das tarefas na agricultura. Diante dos dados apresentados a amostra será tratada de 

forma homogênea, sendo todos os participantes considerados e/ou classificados 

como trabalhadores rurais.  

 

Figura 13 - Distribuição dos participantes em proprietários rurais e empregados. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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A uniformidade em relação ao sexo na pesquisa, onde unanimemente todos 

os participantes são do sexo masculino, deve-se às características dos critérios de 

inclusão, e pelo fato de que no contexto agrícola o trabalho está associado às 

relações sociais que estruturam a família, no qual são envolvidos valores e 

distinções de papeis e hierarquias, incumbindo ao homem a tarefa de tomar conta 

continuamente da terra, expondo-os ao maior risco de intoxicações por agrotóxicos 

(HUNGARO et al., 2015). 

São os homens que estão mais diretamente em contato com esses 

compostos, manipulando-os durante a sua preparação (preparação da calda - 

diluição do produto concentrado) e/ou aplicação, entre outras atividades (ajudar na 

aplicação, limpeza dos equipamentos de aplicação e EPIs, transportar/armazenar, 

re-entrar em local pós aplicação), estando assim mais expostos a esses produtos, 

em relação às mulheres, conforme estudos realizados por Faria, Rosa e Facchini 

(2009) em distritos de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, no qual 

95,2% dos trabalhadores rurais que utilizavam frequentemente agrotóxicos na 

lavoura eram do sexo masculino; por Preza e Augusto (2012) no município de 

Conceição do Jacuípe na Bahia, no qual 96,5% da amostra era composta por 

homens e o de Melo e Gonçalves (2014) em Paty do Alferes região Centro Sul 

Fluminense, que também mostrou a predominância do sexo masculino, totalizando 

92% da população estudada.  

Considerando a idade, a faixa etária encontrada, que variou de 18 a 80 anos, 

foi coincidente com dados da literatura que indicam que os agrotóxicos são 

utilizados por pessoas de todas as idades, principalmente na agricultura familiar 

(VASCONCELOS; FREITAS; SILVEIRA, 2014). Houve maior distribuição entre a 

faixa etária de 42 a 47 anos, totalizando 61 (18%) participantes, como pode ser visto 

na figura 14 (p. 84), com média de 44,26 ± 13,29 anos de idade. Outro dado 

importante foi à quantidade de trabalhadores rurais com idade igual ou superior a 60 

anos, que totalizou 49 (14,45%), divergindo do estudo de Trapé (2011), no qual os 

idosos representavam 4,7% dos 825 agricultores entrevistados.  

A Norma Regulamentadora (NR 31), aprovada pela Portaria nº 86, de março 

de 2005, que regulamenta a questão de segurança e saúde no trabalho na 

agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, proíbe a 

manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins por maiores de 

60 anos, o que na prática é bem diferente, como se pôde comprovar (BRASIL, 
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2005). O fator idade pode ser um agravante de saúde a estes trabalhadores 

expostos a agrotóxicos, uma vez que jovens e idosos estão mais susceptíveis ao 

adoecimento (VASCONCELOS; FREITAS; SILVEIRA, 2014).  

 

Figura 14 - Distribuição dos participantes de acordo com a faixa etária. 
 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Em estudo realizado por Silva et al. (2013), foi observado que sintomas como 

visão alterada, boca seca (xerostomia) e dor nas pernas foi mais prevalente em 

idosos da zona rural que faziam uso de agrotóxicos, assim como a maior prevalência 

da Doença de Alzheimer, quando analisadas as morbidades e o uso desses 

produtos. Sequelas, tanto sensitivas como motoras podem ser geradas devido à 

exposição a agrotóxicos, além de deficiências cognitivas transitórias e permanentes 

(ISSA et al., 2011), pois existe uma possível inter-relação entre a exposição crônica 

a agrotóxicos e o aparecimento de doenças degenerativas do Sistema Nervoso 

Central (SOUZA et al., 2011). 

Conforme dados da literatura, a exposição a agrotóxicos destaca-se entre os 

fatores ambientais que podem estar relacionados à prevalência de doenças e 

sintomas em idosos (SILVA et al., 2013). Nesta faixa etária, na agricultura familiar, a 

proteção da saúde é um desafio complexo, pois geralmente o trabalho dos idosos é 

indispensável (FARIA; ROSA; FACCHINI, 2009). 

Quanto à renda, a maior parte dos participantes, 159 (46,9%), têm 

rendimentos mensais entre 1 e 2 salários mínimos, sendo a mediana estimada em 
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1,90 ± 2,75 salários mínimos. Vale apena salientar que 28 (8,26%) trabalhadores 

rurais ganhavam menos que um salário mínimo. Foi observada uma discrepância de 

rendimentos, já que uma minoria de pequenos produtores ganha valores muito 

acima dos apresentados na tabela 10, na qual está expressa a distribuição de renda 

dos participantes. 

 

Tabela 10 - Distribuição dos participantes conforme a renda. 
 

Variável N= 339  

Renda n % 

Menos que 1 salário mínimo  28 8,26 

De 1 e 2 salários mínimos  159 46,90 

Mais que 2 e até 3 salários mínimos  46 13,57 

Mais que 3 e até 4 salários mínimos 41 12,10 

Mais que 4 e até 5 salários mínimos  1 0,29 

Mais que 5 e até 6 salários mínimos 18 5,31 

Mais que 6 salários mínimos  33 9,74 

Não informaram 13 3,83 

Fonte: Autoria própria (2016).   

 

Na literatura, a educação é considerada como um fator que exerce forte efeito 

sobre a desigualdade de renda entre os trabalhadores rurais (SOUZA et al., 2015). 

Estudo realizado por Barcelos e Reis (2014) em assentamentos da agricultura 

familiar no Mato Grosso do Sul mostrou que os produtores com ensino fundamental 

incompleto não apresentaram resultados significativos no rendimento da produção, 

enquanto que aqueles que tinham educação igual ou superior ao ensino 

fundamental completo otimizaram suas rendas. 

A baixa renda compromete a qualidade de vida dos trabalhadores rurais, 

repercutindo diretamente nas condições de moradia, alimentação, lazer, educação, 

etc. (BEDOR et al., 2009). A melhor situação financeira amplia a autonomia das 

pessoas em diversos segmentos, contribuindo para uma vida com mais qualidade 

(ALEXANDRE; CORDEIRO; RAMOS, 2009). Em estudo realizado por Hosain et al. 

(2007) em Bangladesh, foi verificada a prevalência de padrões e determinantes de 

doenças mentais na população rural, no qual os resultados indicaram uma 

prevalência de 16,5% de doenças psiquiátricas, destacando-se a depressão e a 

ansiedade, sendo a maior prevalência de problemas mentais encontrada em 



87 

 

agricultores pobres economicamente, com mais de 45 anos e em mulheres com 

família numerosa. 

Em relação à educação, destaca-se que dos 339 participantes, a maioria 

apresentava baixo nível de escolaridade, dos quais 181 (53,4%) tinham concluído o 

1º grau ou não, e 30 (8,85%) eram analfabetos (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Distribuição dos participantes conforme o grau de escolaridade. 
 

Variável N= 339  

Escolaridade n % 

Analfabetos 30 8,85 

1º grau (completo ou incompleto) 181 53,40 

2º grau (completo ou incompleto) 115 33,92 

3º grau (completo ou incompleto) 13 3,83 

Pós-graduado 0 0,00 

Fonte: Autoria própria (2016).   

 

A escolaridade no polo Petrolina-Juazeiro é uma condicionante muito 

importante para a elevação da eficiência econômica das propriedades rurais 

(ORTEGA; SOBEL, 2010). Segundo estudo realizado por Sobel e Costa (2005), 

essa variável influencia diretamente e decisivamente na renda dos pequenos 

produtores dessa região. Isto ocorre, porque um grau de escolaridade mais elevado 

acaba potencializando a capacidade do pequeno produtor de inserir-se no mercado 

de produtos e serviços, organizar-se, utilizar e manusear tecnologias mais 

avançadas, negociar com possíveis compradores, e outros (ROCHA, 2001). Assim, 

o maior grau de instrução, além de elevar a produtividade no cultivo, faz com que o 

produtor tenha um maior discernimento da realidade empresarial, aumentando seu 

poder de negociação, propiciando, consequentemente melhores condições 

contratuais (ORTEGA; SOBEL, 2010).     

A educação é considerada um indicador de condição social relacionado a 

melhores condições de saúde, inserindo um efeito de proteção contra intoxicações 

por agrotóxicos (FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007). A baixa escolaridade junto ao 

analfabetismo é um dos pressupostos para os maiores indicadores de notificações, 

intoxicações e óbitos por agrotóxicos, bem como, uma maior recusa ao uso dos EPIs 

(MATOS, 2013). 
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Diversos estudos mencionam a baixa escolaridade dos agricultores como um 

agravante fator de intoxicação, sobretudo pelas dificuldades no entendimento das 

instruções de uso adequado e recomendações de segurança dos produtos contidas 

nos rótulos das embalagens, limitando o conhecimento dos trabalhadores rurais 

acerca dos riscos que a utilização desses produtos pode prover (MOREIRA, 2002; 

SOARES, 2005; BEDOR, 2009; TEIXEIRA; GUIMARÃES; CARDOSO, 2014). 

Segundo Veiga (2007) a maioria dos trabalhadores rurais possuem nível de 

instrução inadequado para o exercício da função, baseado na importância da 

capacidade de leitura e entendimento dos procedimentos adequados de preparação 

e aplicação contidas nos rótulos e bulas dos agrotóxicos, que constituem condições 

indispensáveis para o manejo e aplicação desses produtos de maneira correta.   

Entre outros fatores que contribuem para a baixa escolaridade na zona rural 

encontram-se a responsabilidade assumida desde muito cedo dos filhos de 

agricultores em ajudá-los no campo, como uma forma de complementar a renda 

familiar; a evasão escolar; a falta de escola rural, sobretudo de ensino médio; a 

distância entre as residências e a escola mais próxima, aliado a ausência de 

transporte escolar, além da falta de creche e escola de tempo integral em área rural, 

fato este que obriga os pais a levarem os filhos para a lavoura por falta de opção, 

por não ter com quem e/ou onde deixá-los (LIMA; OLIVEIRA, 2014).  

 

3.2 Descrição da exposição ocupacional a agrotóxicos 

 

No meio rural do Brasil, a utilização de agrotóxicos tem gerado uma gama de 

consequências para a saúde do trabalhador rural e para o meio ambiente. 

Geralmente, essas consequências são condicionadas por fatores intrinsicamente 

relacionados, como por exemplo, o uso de maneira inadequada dessas substâncias, 

a alta toxicidade de certos produtos, a não utilização de EPIs e a precariedade dos 

mecanismos de vigilância. Sendo esta situação agravada pelo baixo nível 

socioeconômico e cultural de grande parte desses trabalhadores (OLIVEIRA-SILVA 

et al., 2001). Diante deste contexto, os dados a seguir apresentam as características 

de exposição dos trabalhadores rurais a agrotóxicos. 

Iniciando pelo tipo de cultura (perene e/ou temporária) e a espécie cultivada, 

através das quais são baseadas as atividades de exposição ocupacional a insumos 

químicos, desde o produto a ser utilizado - por meio do registro junto ao Ministério 
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da Agricultura para cada cultura (BRASIL, 1989) e da praga ou doença que essa 

venha a ser acometida, bem como para o seu desenvolvimento - até o modo e 

frequência de aplicação, foi observado que na região estudada as culturas perenes 

são predominantes, com destaque para manga, coco, goiaba e uva, que são 

cultivadas respectivamente por 241 (71,09%), 101 (29,79%), 90 (26,55%) e 89 

(26,25%) dos agricultores entrevistados (Tabela 12, p. 89). Geralmente os pequenos 

produtores cultivam mais de uma espécie frutícola, aliado muitas vezes a culturas 

temporárias.  

Devido à expansão da atividade agrícola irrigada produtos tradicionais 

cultivados na região como a cebola, tomate e melão foram substituídos pela cultura 

de frutas perenes, com destaque para manga, uva, coco, goiaba, banana e acerola 

(VITAL; SAMPAIO, 2007). Em razão da complexidade do processo produtivo que só 

se justifica pela produção de produtos de alto valor de mercado e/ou voltados para 

industrialização, os pequenos produtores buscam produzir uma variedade de 

produtos que possam atender o padrão de consumo diversificado da população 

tanto brasileira como internacional (LIMA; MIRANDA, 2001). 

A expansão da fruticultura irrigada transformou as cidades de Petrolina e 

Juazeiro em verdadeiros eixos de desenvolvimento, sendo o principal vetor de 

progresso da região do Submédio do Vale do São Francisco (SANTOS; OLIVEIRA, 

2009). 

No Brasil, durante muitos anos, as políticas agrícolas beneficiaram somente 

esse crescimento produtivo e o lucro, ocasionando vários danos à saúde dos 

trabalhadores rurais, que sofrem constantes intoxicações, uma vez que o modelo de 

produção é caracterizado pelo uso intensivo de agroquímicos (ALVES FILHO, 2002). 

Nesse sentido, em virtude do modelo hegemônico de desenvolvimento de produção 

agrícola implantado e adotado pelo agronegócio da região do Submédio do Vale do 

São Francisco, voltado para fruticultura irrigada e que visa o aumento da 

produtividade e do crescimento econômico regional, os agrotóxicos são usados 

intensamente, onde a principal classe utilizada é a inseticida (43,93%), seguida da 

fungicida (24,20%), acaricida/inseticida (12,9%), acaricida/inseticida/nematicida 

(5,65%), herbicida (4,55%) e acaricida (3,71%), as demais classes juntas 

representam 5,06% (Figura15, p. 90).  
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Tabela 12 - Principais culturas perenes e temporárias citadas pelos entrevistados. 
 

Culturas* N= 339  

Perenes n % 

Abacate 1 0,29 

Acerola 76 22,42 

Bambu 1 0,29 

Banana 79 23,30 

Caju 16 4,72 

Coco 101 29,79 

Goiaba 90 26,55 

Limão 7 2,06 

Mamão 18 5,31 

Manga 241 71,09 

Maracujá 41 12,09 

Pinha 8 2,36 

Romã 1 0,29 

Sapota/Sapoti 2 0,59 

Uva 89 26,25 

Temporárias  n % 

Abóbora 6 1,77 

Alfafa 1 0,29 

Amendoim 1 0,29 

Capim 4 1,18 

Cebola 14 4,13 

Feijão 28 8,26 

Jerimum 2 0,59 

Macaxeira 15 4,42 

Melancia 20 5,90 

Melão 10 2,95 

Milho 10 2,95 

Tomate 3 0,88 

Fonte: Autoria própria (2016).   

*Cultura -Para essa variável, a maioria dos entrevistados citaram mais de uma espécie cultivada. 
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Figura 15 - Distribuição dos agrotóxicos citados nas principais classes segundo a praga ou doença 
combatida. 
 

 
 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A classe de inseticidas apresenta-se como o maior grupo entre os 

agrotóxicos, constituídos de substâncias inorgânicas e orgânicas (SOUZA, 2009). É 

a classe de mais alta toxicidade (SANTOS et al., 2015), consequentemente é a que 

promove maior potencial de agravos agudos para a saúde (GARCIA; BUSSACOS; 

FISCHER, 2005). Estudo realizado por Hungaro et al. (2015), através de análise 

retrospectiva de fichas epidemiológicas de Ocorrência Toxicológica (TO) do Centro 

de Controle de intoxicações do Hospital Universitário Regional de Maringá no 

Paraná no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2011, mostrou que os 

inseticidas, principalmente carbamatos e OFs, foram responsáveis pelo maior 

número de intoxicações registradas, correspondendo a 519 casos. Divergindo do 

estudo em questão, os inseticidas não são os mais empregados nas regiões 

brasileiras, onde os herbicidas representam a maior parte dos agrotóxicos 

consumidos (SILVA, et al. 2015), assim como em outros países, sendo empregados 

de forma extensiva na agricultura no controle e combate de plantas invasoras 

(HUNGARO et al., 2015). 

Os princípios ativos que compõem os produtos citados pelos trabalhadores 

rurais estão distribuídos em 48 grupos químicos distintos, incluindo os produtos que 

são compostos por mais de uma substância (as misturas). Destes, 18,44% 

pertencem ao grupo químico dos piretróides, 17,04% dos organofosforados, 7,9% 
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dos metilcarbamatos de oximas, 7,82% dos triazóis, 6,12% das avermectinas e 

6,04% dos neonicotinóides. 

Os piretróides são uma classe de compostos que de modo geral apresentam 

uma baixa toxicidade para o ser humano, aparentemente em razão da sua rápida 

biotransformação (CALDAS, 2000). São bastante utilizados na agricultura, pois 

apresentam baixo impacto ambiental e alta efetividade contra uma gama de insetos, 

sendo necessárias pequenas quantidades para exercerem sua ação. Entretanto, em 

alguns casos, a utilização desses compostos, tem elevado os riscos a aves e/ou 

mamíferos, assim como, a peixes, abelhas e artrópodes aquáticos. Por conseguinte, 

podem agir sobre outras espécies expostas acidentalmente durante sua aplicação 

ou ingestão de alimentos contaminados por substâncias pertencentes a sua classe 

de compostos (SANTOS; AREAS; REYES, 2007). Estas substâncias são bem 

absorvidas pela via digestiva e muito pouco absorvidas por via cutânea, desde que 

intacta, podendo, ainda, ser absorvida por inalação. Após absorção são 

metabolizadas rapidamente pelo fígado, e seus metabólitos são excretados através 

da bile e urina, de forma lenta, permitindo que seja detectável por até 3 semanas 

após ingestão nos tecidos corporais (CALDAS, 2000). Sua excreção na urina é 

facilitada pela biotransformação em compostos mais polares (SANTOS; AREAS; 

REYES, 2007). Suas principais manifestações clinicas devido à grande ingestão ou 

inalação incluem náuseas, vômito, diarreia, cefaleia, vertigem, hiperexcitabilidade do 

SNC, tremores, falta de coordenação motora, parestesia, fraqueza e paralisia 

muscular, e falência respiratória levando a óbito. Geralmente, reações alérgicas a 

esses produtos são mais frequentes, podendo o indivíduo desenvolver sintomas 

como dermatite, asma, rinite alérgica e até anafilaxia, especialmente em pacientes 

sensibilizados. As manifestações percebidas frequentemente na pele são eritema, 

prurido, pápulas e vesículas (CALDAS, 2000).  

Foram citados 108 produtos, de acordo com o levantamento junto aos 

agricultores em relação aos principais agrotóxicos empregados na lavoura da região, 

classificados em 67 ingredientes ativos e 17 misturas. Destes, os dez mais citados 

foram Agritoato (n= 119), Lannate (n= 100), Cyptrin (n= 72), Karate (n= 71), Score 

(n= 48), Marshal (n= 43), Cercobin (n= 38) e Decis, Forum e Kumulus que foram 

citados 31 vezes.  

O produto mais citado, o Agritoato, cujo ingrediente ativo é o Dimetoato, é 

classificado como extremamente tóxico para o homem e altamente perigoso para o 
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meio ambiente e pertence ao grupo químico dos organofosforados (ALWIS; 

NEEDHAM; BARR, 2008) Em estudo realizado por Bedor (2008) utilizando a 

modelagem química quântica para analisar o potencial carcinogênico teórico de 

agrotóxicos, foi observado que o Dimetoato é cancerígeno, apresentando dentre os 

agrotóxicos estudados, o maior potencial carcinogênico. 

Os OFs têm sua toxicidade diretamente relacionada à inibição irreversível da 

AChE, que tem a função de degradar o neurotransmissor ACh nas terminações 

nervosas (SANTOS et al., 2015). A inibição dessa enzima por OF ocasiona o 

acúmulo dos neurotransmissores nas sinapses nervosas, desencadeando uma série 

de sintomas parassimpaticomiméticos, podendo causar neurotoxicidades e 

neuropatias periféricas tardias (VINHA et al., 2011). 

Os compostos desse grupo químico são bem absorvidos pelo organismo por 

todas as vias (oral, respiratória e cutânea), sendo a via dérmica a mais comum nos 

casos de intoxicações ocupacionais, sobretudo em elevadas temperaturas e lesões 

na pele, seguida da via respiratória; quanto à absorção por via oral, a mesma é mais 

frequente em casos de intoxicações agudas acidentais, nas tentativas de suicídio 

(CALDAS, 2000). Por serem lipossolúveis, estes agentes são bem absorvidos 

através da pele, além disso, os que apresentam características voláteis são 

prontamente transferidos através da membrana alveolar (TAYLOR, 2005). Após o 

processo de absorção estas substâncias acompanhadas de seus produtos de 

biotransformação são rapidamente distribuídas por todos os tecidos. Os que 

apresentam maior constituição lipoprotéica, podem atingir concentrações 

significativas no tecido nervoso e em outros tecidos ricos em lipídeos (CALDAS, 

2000). A lipossolubilidade desses compostos faz com que, os mesmos atravessem 

facilmente a barreira hematoencefálica ao mesmo tempo em que torna o seu tempo 

de meia vida plasmático relativamente curto, podendo variar de poucos minutos a 

horas, a depender da substância e da proporção absorvida (SANTOS et al., 2015). 

A absorção dos compostos organofosforados pode sofrer interferência de 

inúmeros fatores distintos, modificando sua toxicocinética e toxicidade. A exemplo 

da temperatura ambiental e umidade relativa que aumentam a absorção cutânea, 

provavelmente por conta do aumento da taxa de respiração, da frequência e do fluxo 

sanguíneo para os tecidos, além de fatores genéticos ou de comportamento como o 

consumo de bebida alcoólica (ANVISA, 2012). 
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A eliminação se dá principalmente através da urina e das fezes. Quando 

eliminados pela via biliar, ocorre circulação entero-hepática, prolongando a 

sintomatologia (CALDAS, 2000). Os OF não sofrem bioacumulação em seres 

humanos e são rapidamente metabolizados e excretados pela urina (BARR; 

ANGERER, 2006), no entanto, em casos de exposição crônica a estes compostos, 

os metabolitos urinários podem atingir um estado estável, permanecendo na urina a 

um nível relativamente constante, refletindo os níveis médios de exposição (KAPKA-

SKRZYPCZAK et al., 2001). 

Outro produto que está entre os 10 mais citados e merece destaque é o 

Karate, que foi apontado por muitos trabalhadores rurais como causador de irritação 

na pele, queimação e ardência, sobretudo na parte do rosto. O ingrediente ativo 

desse produto, Lambda-cialotrina, pertence ao grupo químico dos piretróides, é da 

classe dos inseticidas e classificado como medianamente tóxico ao homem e 

altamente perigoso para o meio ambiente. Em estudo desenvolvido por Araújo et al. 

(2007) os piretróides estavam entre os grupos químicos apontados como os 

causadores dos sintomas rubor facial, irritação e ardência dos olhos, prurido nasal e 

dermatite, apresentados pelos participantes da pesquisa. Foi observado ainda que 

geralmente, os sintomas de sobre-exposição a substâncias desse grupo de 

compostos se mantinham por alguns dias após a aplicação. 

Conforme a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

(FISPQ), do Karate, os principais sintomas relacionados à ingestão, inalação e 

contato com a pele são, respectivamente, irritação gastrintestinal, náuseas, vômito, 

irritação do trato respiratório, formigamento e dormência das áreas expostas e 

irritação severa na pele e olhos. Estudos de toxicocinética da Lambda-cialotrina, 

ingrediente ativo do Karate, realizados em animais de laboratório mostraram que a 

principal via de absorção era a oral, sendo as demais secundárias; quando 

absorvido, o produto se distribui pela maioria dos tecidos, principalmente o tecido 

adiposo, onde foram encontrados os maiores níveis de resíduos do produto. Em 

mamíferos, a maior parte absorvida desse produto é rapidamente metabolizada e 

excretada na urina em forma de conjugados polares (SANTOS; AREAS; REYES, 

2007). 

Com base no nome dos agrotóxicos citados pelos participantes, foi feito um 

levantamento no Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (AGROFIT) do Ministério da 

Agricultura, a respeito dos respectivos princípios ativos, grupos químicos, 
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classe(s)/categoria(s) agronômica e classificação de toxicidade humana e de 

periculosidade ambiental dos mesmos,  que está sumarizado na tabela 13 (p. 95-

100). Dos produtos citados 3 apresentavam princípios ativos que já tiveram sua 

comercialização e uso banidos no Brasil e em outros países (o Thiodan, cujo 

princípio ativo é o endossulfan, e o Folidol e Folisuper, cujo princípio ativo é a 

parationa metílica) (ANVISA, 2010, 2015).  
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Tabela 13 - Distribuição dos agrotóxicos utilizados pelos pequenos produtores da região do Submédio do Vale do São Francisco. 
 

Produto 

(Agrotóxico) 

Nº de 

Citações 

Ingrediente Ativo Classe(s)/Categoria(s) 

Agronômica(s) 

Grupo Químico Classificação 

Toxicológica 

Classificação 

Ambiental 

Enxofre 08 Enxofre  Inorgânico IV IV 

Ortus 20 Fenpiroximato Acaricida Pirazol II II 

Omite 10 Propargito  Sulfito de alquila I II 

Talento 06 Hexitiazoxi  Tiazolidinacarboxamida II II 

Marshal 43 Carbosulfano 

 

Acaricida/Inseticida/ 

Nematicida 

Metilcarbamato de 

benzofuranila 

I I 

Vertimec 24 Abamectina  Avermectina III II 

Abamex 40 Abamectina  Avermectina I III 

Abamectin 02 Abamectina  Avermectina I III 

Acefato 27 Acefato  Organofosforado I II 

Assist 03 Óleo mineral  Hidrocarbonetos alifáticos IV IV 

Bazuka 02 Metanol + Metomil 

 

 Álcool alifático + 

Metilcarbamato de oxima 

I II 

Cefanol 04 Acefato Acaricida/Inseticida Organofosforado III III 

Danimen 01 Fenpropatrina  Piretróide I II 

Dicarzol 02 Cloridrato de formetanato  Metilcarbamato de fenila II II 

Folidol 03 Parationa-metílica  Organofosforado I II 

Folisuper 11 Parationa-metílica  Organofosforado I II 

Hostathion 01 Triazofós  Organofosforado II II 

Kraft 13 Abamectina  Avermectina I II 

Lorsban 26 Clorpirofós  Organofosforado I II 

      Continua... 
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Produto 

(Agrotóxico) 

Nº de 

Citações 

Ingrediente Ativo Classe(s)/Categoria(s) 

Agronômica(s) 

Grupo Químico Classificação 

Toxicológica 

Classificação 

Ambiental 

Oberon 06 Espiromesifeno  Cetoenol III II 

Orthene 05 Acefato  Organofosforado II III 

Pirate 01 Clorfenapir Acaricida/Inseticida Análogo de pirazol III II 

Polytrin 05 Cipermetrina + Profenofós  Piretróide + Organofosforado III I 

Thiodan 01 Endosulfan  Ciclodienoclorado II I 

Dithane 03 Mancozebe  Alquilenobis(ditiocarbamato) I II 

Kumulus 31 Enxofre Acaricida/Fungicida Inorgânico III III 

Nutrixofre 01 Enxofre  Inorgânico IV IV 

Academic 03 Mancozebe + Cimoxanil 

 

 Acetamida + 

Alquilenobis(ditiocarbamato) 

II III 

Alto 100 15 Ciproconazol  Triazol III II 

Amistar 16 Azoxistrobina  Estrobilurina IV II 

Cabrio Top 03 Metiram + Piraclostrobina  Alquilenobis(ditiocarbamato) 

+ Estrobilurina 

III II 

Carbomax 06 Carbendazin Fungicida Benzimidazol IV III 

Cercobin 38 Tiofanato-metílico  Precursor de Benzimidazol I II 

Collis 02 Boscalida + Cresoxim-metílico  Estrobilurina + Anilina III II 

Comet 05 Piraclostrobina  Estrobilurina II II 

Cupravit Azul 01 Oxicloreto de cobre  Inorgânico IV IV 

Curathane 01 Cimoxanil + Mancozebe  Acetamida + 

Alquilenobis(ditiocarbamato) 

III III 

       

      Continua... 
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Produto 

(Agrotóxico) 

Nº de 

Citações 

Ingrediente Ativo Classe(s)/Categoria(s) 

Agronômica(s) 

Grupo Químico Classificação 

Toxicológica 

Classificação 

Ambiental 

Curzate 16 Cimoxanil + Mancozebe  Acetamida + 

Alquilenobis(ditiocarbamato) 

III III 

Decisor 01 Flutriafol  Triazol I II 

Domark 06 Tetraconazol  Triazol I II 

Duetto 01 Cimoxanil + Clorotalonil  Isoftalonitrila + Acetamida I II 

Equation 12 Cimoxanil + Famoxadona  Acetamida + Oxazolidinadiona III II 

Fegatex 02 Cloreto de benzalcônio  Amônio quaternário I III 

Folicur 14 Tebuconazol  Triazol III II 

Folpan 02 Folpete  Dicarboximida I III 

Forum 31 Dimetomorfe  Morfolina III III 

Galben 02 Benalaxil + Mancozebe Fungicida Acilalaninato + 

Alquilenobis(ditiocarbamato) 

I II 

Harpon 06 Cimoxanil + Zoxamida  Acetamida + Benzamida III II 

Manzate 11 Mancozebe  Alquilenobis(ditiocarbamato) I II 

Metiltiofan 04 Tiofanato-metílico  Precursor de Benzimidazol III III 

Midas 01 Famoxadona + Mancozebe  Oxazolidinadiona + 

Alquilenobis(ditiocarbamato) 

I II 

Nativo 05 Tebuconazol + Trifloxistrobina  Triazol + Estrobilurina III II 

Ranman 01 Ciazofamida  Imidazol III III 

Recop 01 Oxicloreto de cobre  Inorgânico IV III 

Revus 09 Mandipropamid  Éter mandelamida II IV 

Ridomil 05 Metalaxil-M  Acilalaninato I II 

      Continua... 
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Produto 

(Agrotóxico) 

Nº de 

Citações 

Ingrediente Ativo Classe(s)/Categoria(s) 

Agronômica(s) 

Grupo Químico Classificação 

Toxicológica 

Classificação 

Ambiental 

Rival 12 Tebuconazol  Triazol I II 

Rubigan 01 Fenarimol  Pirimidilcarbinol III II 

Score 48 Difenoconazol Fungicida Triazol I II 

Stroby 06 Cresoxim-metílico  Estrobilurina III II 

Agrinose 02 Oxicloreto de cobre Fungicida/Bactericida Inorgânico III II 

Cartap 01 Cloridrato de cartape  Bis(tiocarbamato) III II 

Thiobel 01 Cloridrato de cartape Fungicida/Inseticida Bis(tiocarbamato) I II 

Actara 13 Tiametoxam  Neonicotinóide II III 

Agritoato 119 Dimetoato  Organofosforado I II 

Connect 29 Beta-ciflutrina + Inidacloprido  Piretróide + Neonicotinóide II II 

Corsair 10 Permetrina  Piretróide I II 

Curyom 02 Lufenurom + Profenfós  Benzoiluréia + 

Organofosforado 

I II 

Cyptrin 72 Cipermetrina  Piretróide I I 

Decis 31 Deltametrina Inseticida Piretróide I II 

Dermacor 02 Clorantraniliprole  Antranilamida I I 

Dimexion 01 Dimetoato  Organofosforado I II 

Engeo Pleno 06 Lambda-cialotrina + Tiametoxam  Piretróide + Neonicotinóide III II 

Fastac 05 Alfa-cipermetrina  Piretróide II II 

Karate 71 Lambda-cialotrina  Piretróide III I 

Keshet 04 Deltametrina  Piretróide I II 

Klorpan 08 Clorpirifós  Organofosforado I II 

      Continua... 
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Produto 

(Agrotóxico) 

Nº de 

Citações 

Ingrediente Ativo Classe(s)/Categoria(s) 

Agronômica(s) 

Grupo Químico Classificação 

Toxicológica 

Classificação 

Ambiental 

Kohinor 03 Imidacloprido  Neonicotinóide III III 

Lannate 100 Metomil  Metilcarbamato de oxima I II 

Malathion 03 Malationa  Organofosforado I II 

Mospilan 04 Acetamirpido  Neonicotinóide III II 

Mustang 03 Zeta-cipermetrina  Piretróide II II 

Nuvacron 04 Monocrotofós  Organofosforado II II 

Platinum Neo 01 Lambda-cialotrina + Tiametoxam Inseticida Piretróide + Neonicotinóide III I 

Premio 03 Clorantraniliprole  Antranilamida III II 

Provado 16 Imidacloprido  Neonicotinóide III III 

Rumo 07 Indoxacarbe  Oxadiazina I III 

Sauros 01 Acetamiprido  Neonicotinóide III II 

Supracid 01 Metidationa  Organofosforado II II 

Trebon 01 Etofenproxi  Éter difenílico III III 

Trigard 01 Ciromazina  Triazinamida IV III 

Furadan 02 Carbofurano 

 

Inseticida/Nematicida Metilcarbamato de 

benzofuranila 

I II 

Crucial 01 Glifosato-sal de isopropilamina + 

Glifosato-sal de potássio 

 Glicina Substituída I II 

Fortalezabr 01 Tebutiuron  Ureia II II 

Fusilade 01 Fluazifope-P-butílico Herbicida Ácido Ariloxifenoxipropiônico III II 

Glifosato 20 Glifosato  Glicina Substituída III III 

Gramoxone 24 Dicloreto de paraquate  Bipiridílio I II 

      Continua... 
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Produto 

(Agrotóxico) 

Nº de 

Citações 

Ingrediente Ativo Classe(s)/Categoria(s) 

Agronômica(s) 

Grupo Químico Classificação 

Toxicológica 

Classificação 

Ambiental 

Orbit 01 Paraquate  Bipiridílio I II 

Paradox 01 Dicloreto de paraquate  Bipiridílio I II 

Targa 01 Quizalofope-P-etílico  Ácido Ariloxifenoxipropiônico I II 

Tocha 01 Dicloreto de para-quate + Paraquate Herbicida Bipiridílio I II 

Tordon 01 Picloram-trietanola-mina + 2,4-D-

trietanolamina 

 

 

Ácido Piridinocarboxílico + 

Ácido Ariloxialcanóico 

I III 

Trifluralina 01 Trifluralina  Dinitroanilina II II 

Dormex 13 Cianamida  Carbimida I II 

Ethrel 01 Etefom 

 

Regulador de 

Crescimento 

Precursor de etileno II III 

Progibb 01 Ácido giberélico  Giberalina IV IV 

Agral 02 Nonilfenoxipoli(etilenoxi) etanol Espalhante Adesivo Alquil Fenóis Etoxilado IV IV 

Lanzar 02 Alquil ester etoxilado do ácido 

fosfórico 

Espalhante/Adjuvante Não informado pelo 

AGROFIT e FISPQ 

II IV 

Fonte: Autoria própria (2016)  
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De acordo com a classificação toxicológica e de periculosidade ambiental 

(BRASIL, 1989), quanto menor a classe maior será o perigo de danos à saúde e ao 

meio ambiente, e com isso a cor da faixa que aparece no rótulo da embalagem 

define o grau de toxicidade humana. Seguindo essa classificação, os dados 

apresentados nas figuras 16 e 17 mostram, respectivamente, que os produtos 

utilizados por pequenos produtores na região do Submédio do Vale do São 

Francisco são extremamente tóxicos ao homem (42,59%) e muito perigosos para o 

meio ambiente (62,96%). 

 

Figura 16 - Distribuição dos agrotóxicos segundo classificação de toxicidade humana. 
 

 

Fonte: Autoria própria (2105). 

 

Figura 17 - Distribuição dos agrotóxicos segundo classificação de periculosidade ambiental. 

 

Fonte: Autoria própria (2016).  

MA- Meio Ambiente 
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A classificação dos agrotóxicos conforme sua toxicidade e periculosidade 

deveriam valer como parâmetro para criação de medidas de controle e de 

gerenciamento de riscos (GARCIA; BUSSACOS; FISCHER, 2005), no entanto, no 

Brasil, essa classificação é meramente simbólica, dado que, não há diferença entre 

produtos classificados como extremamente tóxicos ou pouco tóxicos para os seres 

humanos ou meio ambiente, se os mesmos podem ser indicados, comercializados e 

utilizados por qualquer indivíduo (BEDOR et al., 2008). 

Em relação à procedência e local onde os agrotóxicos eram adquiridos, 

excetuando-se 58 (17,11%) participantes que não sabiam o local de compra, pois já 

recebiam o produto do empregador, todos os demais afirmaram comprar em casas 

agropecuárias especializadas. A procedência é um fator importante e delineador da 

qualidade do uso, uma vez que, esses produtos por si só já apresentam grande 

perigo para saúde do exposto e para o meio ambiente, logo, os agrotóxicos de 

origem duvidosa aumentam ainda mais o potencial nocivo para ambos, pois não 

contém informações adequadas nos rótulos, além de não possuírem nota fiscal, não 

podendo assim, serem devolvidos nas centrais de recolhimento e serem destinados 

ao descarte correto, sendo, portanto, jogados em aterros ou queimados, 

aumentando então os problemas ambientais e de saúde pública (SOUZA; LOPES, 

2008). A entrada de agrotóxicos ilegais no país, o transporte e o uso pode gerar 

danos à cadeia produtiva e de comercialização de alimentos devido ao desempenho 

técnico desses produtos, dos danos a sociedade e a saúde pública, em detrimento 

ao risco de contaminação dos alimentos e do ambiente, bem como, do envolvimento 

de agricultores com o crime e tráfico de produtos tóxicos (MENTEN et al., 2011).  

Apesar da obrigatoriedade legal do receituário agronômico no momento da 

compra, prescrito por profissionais legalmente habilitados segundo o artigo 13 da Lei 

7.802, de 11 de julho de 1989, 98 (28,91%) trabalhadores rurais admitiram não o 

utilizar durante a compra. Esse instrumento visa prioritariamente o uso racional de 

produtos fitossanitários, bem como o diagnóstico para melhor atender a cultura que 

se pretende tratar, levando-se em consideração aspectos como clima, estágio e 

condições da lavoura, entre outros (RIZZATO et al., 2014).  

A falta de receituário agronômico no ato da compra de agrotóxicos pode 

corroborar para o seu uso de maneira indiscriminada, uma vez que sua aquisição é 

facilitada e não há controle e nem orientação (MAGALHÃES, 2010). Ao mesmo 

tempo não são observados o tipo de cultura e praga a qual é indicado, a dosagem 
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recomendada e os períodos de carência, aumentando os riscos e danos à saúde 

tanto dos agricultores expostos como dos consumidores, pois comumente estes 

produtos são utilizados em culturas para as quais não foram autorizados 

(LONDRES, 2011). 

Vários estudos em distintas regiões brasileiras mostram que os agrotóxicos 

podem ser comprados sem apresentação desse requisito legal, como o de Castro e 

Confalonieri (2005) no município de Cachoeiras de Macacu no Rio de Janeiro, em 

que 85% dos entrevistados disseram que não precisavam do receituário agronômico 

para comprar agrotóxicos, mesmo os mais tóxicos; o de Soares, Freitas e Coutinho 

(2005) no município de Teresópolis no Rio de Janeiro, no qual cerca de 88,89% dos 

agricultores relataram não ser necessário esta ferramenta para obtenção do produto; 

o de Souza, Chaves e Junior Barros (2011) na região de Lagoa Seca no Estado da 

Paraíba, no qual 80% dos trabalhadores rurais não faziam uso deste na hora da 

compra; o de Silva, Silva e Silva (2013), no município de Arapiraca em Alagoas, que 

dentre os entrevistados 84% informaram que as lojas não costumam solicitar o 

receituário; e o de Melo e Gonçalves (2014), no município de Paty dos Alferes na 

região Centro Sul Fluminense, onde 80% dos agricultores adquiriam agrotóxicos 

também sem receituário. Contudo, o estudo de Faria, Rosa e Facchine 2009 mostra 

que 84,6% dos agricultores sempre recebiam o receituário, diferentemente dos 

estudos referenciados acima. 

Em relação à orientação de uso do produto 283 (83,48%) participantes 

declararam que recebem orientação, a qual muitas vezes é fornecida pelo próprio 

vendedor da loja, e que também contam com a assistência técnica prestada por 

empresas terceirizadas contratadas pela CODEVASF, a PLANTEC em Petrolina e a 

PLENA em Juazeiro, e em alguns casos os empregados recebem essa orientação 

do empregador ou em programas de treinamento; 56 (16,52%) alegaram não 

receber nenhum tipo de informação, a não ser a dosagem do produto a ser utilizada. 

Quanto às indicações de uso dos agrotóxicos realizadas pelos vendedores, estudo 

de Bedor et al. (2007) na região do Submédio do Vale do São Francisco, mostraram 

que 21% destas divergiam das preconizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA). É de grande valia enfatizar que em março de 2015 os 

contratos com essas empresas prestadoras de assistência técnica a pequenos 

produtores foram suspensos pelo governo federal dificultando ainda mais o acesso 
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dos pequenos produtores a assistência técnica, fato este realatado pelos 

prestadores de assistência técnica durante a coleta de dados. 

As orientações fornecidas para proteção da saúde humana e do meio 

ambiente são baseadas nas características dos agrotóxicos. As ponderações são 

determinadas conforme o conhecimento de questões relacionadas à toxicologia do 

ingrediente ativo, a forma de apresentação e de aplicação, bem como de 

características da cultura alvo e da extensão da área de aplicação (SELMI; TRAPÉ, 

2014). 

A diagnose de doenças de plantas na lavoura é uma função difícil, 

consequentemente diagnósticos incorretos têm induzido o uso de agrotóxicos de 

forma e em quantidades inapropriadas, gerando resultados incertos e aumentando o 

risco à saúde humana e ao meio ambiente (VEIGA, 2007). Logo, a orientação de 

uso desses produtos, por meio de assistência especializada, é um requisito 

fundamental para racionalização da sua utilização, bem como para o uso seguro e 

correto, reduzindo assim os riscos inerentes aos agrotóxicos para todos os expostos 

direta ou indiretamente.    

Ao questionar sobre a leitura dos rótulos da embalagem e bulas dos 

agrotóxicos e a busca por informações no intuito de evitar falhas acerca do uso, e 

também se dispõe de conhecimento a respeito das formas de prevenção de 

acidentes como intoxicações ou contaminações ambientais, 274 (80,83%) 

participantes asseguram que realizam estas práticas. Entretanto, há de se relativizar 

este dado, uma vez que a maioria dos trabalhadores rurais apresentam baixa 

escolaridade e 30 (8,85%) são analfabetos. Lembrando ainda que 25 (7,38%) não 

sabem sequer quais produtos estão utilizando. É importante considerar que os 

rótulos contêm informações de teor altamente técnico, constituindo-se em fator 

agravante para a compreensão das orientações de uso do produto (CAMARA, et al., 

2008). A linguagem técnica das informações contidas nos rótulos é citada por vários 

autores como um entrave ao entendimento dos usuários (BRANCO, 2003; ARAÚJO 

et al., 2007; TOMAZIN, 2007; BEDOR et al., 2009; BELO; PERES, 2011; CAJAÍBA 

et al., 2015). Em seu estudo no município de Magé no Estado do Rio de Janeiro, 

Oliveira-Silva (2001) atribuiu o resultado de 64% dos agricultores não praticarem a 

leitura dos rótulos em razão do baixo nível de escolaridade aliado as terminologias 

técnicas utilizadas nos rótulos das embalagens de agrotóxicos, justificando a 

deficiência na compreensão das informações pelos trabalhadores rurais.  
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Quanto à periodicidade da frequência de aplicação de agrotóxicos a maior 

parte, 102 (30,09%) trabalhadores rurais mencionaram que são realizadas 

aplicações de 4 a 5 vezes por mês, sendo a média de aplicação estimada em 4,33 

vezes por mês ± 3,57 DP. Transformando em semanas, ter-se-ia aproximadamente 

uma aplicação semanal, corroborando com o estudo de Preza e Augusto (2012), no 

qual a maioria (55%) dos entrevistados afirmou aplicar veneno semanalmente. 

Jacobson et al. (2009) em seu estudo realizado em uma comunidade pomerana no 

povoado do Alto Santa Maria, demonstraram através de modelos de regressão 

logística que o risco de adoecer aumenta quando a aplicação de agrotóxicos é 

semanal. A frequência de aplicação desses produtos na lavoura varia de acordo com 

o tipo de cultura e diversidade destas, uma vez que a maioria dos entrevistados 

cultiva mais de uma espécie, assim como das condições climáticas e estágio da 

cultura, entre outros fatores. Vale a pena destacar que 82 (24,19%) frequentemente 

aplicam agrotóxicos 8 vezes por mês ou mais (tabela 14), e que em alguns casos, 

dependo da infestação de pragas e doenças, chega-se a aplicar veneno 

praticamente todo dia, até combater ou controlar esse inconveniente. 

 

Tabela 14 - Distribuição dos participantes segundo a frequência de aplicação de agrotóxicos. 
 

Variável N= 339  

Frequência de aplicação n % 

Até 1 vez por mês 57 16,81 

2 a 3 vezes por mês 94 27,73 

4 a 5 vezes por mês 102 30,09 

6 a 7 vezes por mês 2 0,59 

8 vezes por mês ou mais 82 24,19 

Não sabe 2 0,59 

Fonte: Autoria própria (2016).   

 

Considerando o tempo de exposição diária, 133 (39,23%) trabalhadores 

rurais, conforme a tabela 15 (p. 106), disseram ficar em contato direto aos 

agrotóxicos no tempo de manipulação, durante o preparo e/ou aplicação, de 1 a 2 

horas nos dias em que fazem uso destes produtos, sendo a média de exposição 

diária de 3,68 horas ± 2,44 DP. Foi relatado ainda que eles procuvam a melhor hora 

do dia (o horário em que a temperatura se encontra mais amena) para realizar a 

aplicação desses produtos, sendo em muitos casos, esta, feita à noite. Estudo 
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realizado por Rangel, Rosa e Sarcinelli (2011) com 40 trabalhadores rurais mostrou 

que a maioria (55,6%) gasta de 1 a 2 horas na manipulação de agrotóxicos. 

 

Tabela 15 - Distribuição dos participantes referente ao tempo de exposição diária a agrotóxicos. 
 

Variável N= 339  

Tempo de exposição diária n % 

Menos de 1 hora 5 1,48 

1 a 2 horas 133 39,23 

3 a 4 horas 117 34,51 

5 a 6 horas 28 8,26 

7 a 8 horas 51 15,04 

Mais de 8 horas 5 1,48 

Fonte: Autoria própria (2016).   

 

Foi possível observar que devido à modernização dos equipamentos de 

aplicação de agrotóxicos os trabalhadores rurais passaram a permanecer menos 

tempo no processo de pulverização da lavoura, assim como a percepção dos 

mesmos a respeito do risco em ficar exposto durante muito tempo a esses produtos, 

procurando desta forma reduzir o tempo de contato. 

Quando indagados sobre a quanto tempo trabalham em contato com 

agrotóxicos, ficou evidente que grande parte está exposta a bastante tempo, 133 

(39,23%) participantes informaram que trabalham há cerca de 19 a 31 anos (Tabela 

16, p. 107). O tempo médio estimado de exposição girou em torno de 18,11 anos 

com desvio padrão de mais ou menos 11,12. Estudos realizados por Delgado e 

Paumgartten (2004) e Rangel, Rosa e Sarcinelli (2011), ambos em Paty do Alferes 

no Rio de Janeiro, encontraram que 67,3% e mais de 40,00% dos agricultores, 

respectivamente, trabalham há mais de 20 anos na agricultura, expondo-se com 

frequência a agrotóxicos.  

A exposição prolongada a estes produtos pode ocasionar intoxicação crônica 

que irá se manifestar com o passar do tempo através do surgimento de algumas 

doenças como disfunção renal, distúrbios neurológicos, depressão, doenças 

hepáticas, câncer e outras (LONDRES, 2011). Estas doenças podem ser 

desencadeadas tanto em trabalhadores rurais que estão expostos diretamente, 

como na população geral, expostas indiretamente, seja pelo ambiente ou 

alimentação.  
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Tabela 16 - Distribuição dos participantes conforme os anos de exposição a agrotóxicos. 
 

Variável N= 339  

Tempo de utilização de agrotóxicos n % 

Menos de 1 ano 4 1,18 

1 a 6 anos 62 18,29 

7 a 12 anos 62 18,29 

13 a 18 anos 42 12,39 

19 a 25 anos 73 21,53 

26 a 31 anos 60 17,70 

32 a 37 anos 23 6,79 

Mais de 37 anos 12 3,54 

Não sabe 1 0,29 

Média 18,17 ± 11,12  

Fonte: Autoria própria (2016).   

 

Ainda baseado nestes dados foi possível observar que 87 (25,66%) 

trabalhadores rurais ingressaram muito cedo nas atividades agrícolas, com idade 

inferior a 18 anos. Em geral, a maioria dos trabalhadores rurais brasileiros iniciam 

precocemente as atividades agrícolas (ARAÚJO et al., 2007), o que é proibido por lei 

conforme a NR 31. Tal situação pode estar diretamente relacionada ao fato da 

população estudada apresentar um baixo índice de escolaridade. As informações 

obtidas estão de acordo com outras investigações epidemiológicas em zonas rurais 

que expressam uma realidade cruel, onde crianças e jovens em idade escolar 

iniciam na atividade agrícola, com exposição a agrotóxicos (ARAÚJO et al., 2007). 

Estudo realizado por Faria, Rosa e Facchini (2009), com trabalhadores rurais em 

Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul mostrou que o trabalho com agrotóxico 

começou precocemente, antes dos 15 anos, para 20,10% dos entrevistados e até os 

17 anos para 53,1%. 

Sobre a forma de aplicação dos agrotóxicos a maioria dos participantes 

utilizava mais de uma, conforme tabela 17 (p. 108). Quando analisadas as formas de 

aplicação separadamente observou-se que as três prevalentes: bomba costal, 

pulverizador mecanizado em tração animal e em trator, eram utilizadas 

respectivamente por 174 (51,33%), 179 (52,8%) e 168 (49,56%) participantes. 

Diferentemente, em outros estudos a pulverização de agrotóxicos é realizada 

através de pulverizador estacionário mecanizado por 72% dos entrevistados e 
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pulverizador estacionário manual por 15%, conforme Delgado e Paumgartten (2004); 

através de pulverizador costal manual e pulverizador estacionário mecanizado, que 

geralmente são utilizados, respectivamente, por 80% e 19,7% dos agricultores, de 

acordo com Soares; Freitas e Coutinho (2005); através de pulverizador costal 

manual e pulverizador mecanizado em trator, utilizados pela maioria dos 

trabalhadores rurais segundo estudo de Oliveira e Zambrone (2006) e através de 

pulverizador mecanizado em trator, mangueira com “caneta” (barra de pulverização) 

e pulverizador costal manual, nesta ordem, por 86,4%, 44% e 23,1% dos 

trabalhadores rurais consoante com Faria, Rosa e Facchini (2009). 

 

Tabela 17 - Distribuição dos tipos de aplicação de agrotóxicos citados pelos participantes. 

 

Variável N= 339  

Tipo de aplicação n % 

Bomba costal 28 8,26 

Bomba costal, PM* costal 4 1,18 

Bomba costal, PM* em tração animal 65 19,17 

Bomba costal, PM* em trator 53 15,63 

Bomba costal, PM* em tração animal, PM* em trator 23 6,79 

Bomba costal, PM* costal, PM* em trator 1 0,29 

PM* em tração animal 72 21,24 

PM* em trator 72 21,24 

PM* em tração animal, PM* em trator 19 5,61 

Outros 2 0,59 

Fonte: Autoria própria (2016).   
*PM - Pulverizador mecanizado   

 

A pulverização dos agrotóxicos, seja por bomba costal, pulverizador 

motorizado em tração animal ou em trator, deixam os trabalhadores vulneráveis 

quanto ao risco de contaminação por agrotóxicos. Segundo Soares; Freitas e 

Coutinho (2005) os tipos de equipamentos de aplicação de agrotóxicos não constam 

na lei; em seu estudo os resultados apontam que o pulverizador costal manual está 

entre os maiores fatores de risco, indicando a necessidade de que sejam 

considerados para avaliação de toxicidade. 

Apesar de a maioria, dos pequenos produtores, utilizar animais durante a 

pulverização, não foi observado nenhum cuidado para com os mesmos no processo. 

Da mesma forma, a legislação não aponta nenhuma norma de segurança favorável 
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aos animais que são empregados nesta atividade. Outro fato curioso é que apenas 

no estudo aqui da região (BEDOR et al., 2009) foi observado o uso de pulverizador 

em tração animal. Não foi encontrado na literatura algo que aborde essa questão em 

relação à segurança desses animais, apontada pelo presente estudo. 

Para assegurar a utilização correta de agrotóxicos, visando evitar riscos de 

contaminação ambiental e de intoxicações humana e animal, algumas precauções 

devem ser adotadas durante o seu manuseio, como o uso de EPIs (jaleco de 

algodão hidrorrepelente com mangas compridas, chapéu impermeável de abas 

largas, avental impermeável, óculos protetores ou viseira facial, máscara descartável 

cobrindo o nariz e boca, luvas e botas de borracha) (TEIXEIRA; GUIMARÃES; 

CARDOSO, 2014), além de manter os produtos sempre em suas embalagens 

originais, fazer a tríplice lavagem das embalagens vazias, não reutilizá-las e entrega-

las em postos de devolução, realizar a lavagem dos equipamentos de aplicação e 

EPIs, respeitar o período de carência para colheita e comercialização, aplicar as 

doses corretas, lendo sempre o rótulo e bula do produto, para ter ciência do modo 

de uso e de seus riscos (IWAMI et al., 2008).  

No tocante a hábitos que podem diminuir riscos durante a atividade laboral, 

como a autoproteção durante a manipulação de agrotóxicos, 193 (56,93%) 

participantes asseguraram trabalhar completamente paramentados com todos os 

EPIs. Em consonância à NR 31, o uso destes, é um imperativo legal quando se 

trabalha com substâncias químicas, no entanto, foi observado que 130 (38,35%) 

participantes utilizam de forma parcial a vestimenta mínima necessária para 

proteção contra intoxicações; fato ainda mais preocupante é que 16 (4,75%) não 

fazem uso de qualquer um dos itens de proteção. Estudos de Bedor et al. (2009) e 

Trapé (2011) relatam que os EPIs são utilizados de maneira completa por 72% e 

70,2%, respectivamente, da população estudada, destoando do atual estudo. Ainda 

segundo Bedor et al. (2009), dentre os que não utilizavam EPIs encontravam-se 

especialmente os pequenos produtores e trabalhadores de pequenas propriedades. 

O principal motivo alegado pelos trabalhadores rurais para a não utilização 

dos EPIs foi o mesmo observado em vários estudos, relacionado ao desconforto da 

vestimenta, particularmente em razão da elevada temperatura da região (CASTRO; 

CONFALONIERI, 2005; OLIVEIRA; ZAMBRONE, 2006; BRITO; GOMIDE; CÂMARA, 

2009; TEIXEIRA; GUIMARÃES; CARDOSO, 2014; VASCONCELOS; FREITAS; 

SILVEIRA, 2014; MELO; GONÇALVES, 2014; SILVA et al., 2014; CAJAÍBA et al., 
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2015). Em estudo de Nerilo et al. (2014) os trabalhadores rurais relataram que o uso 

de EPIs no Brasil é impraticável devido às altas temperaturas.   

Os itens mais utilizados são botas e boné, que foram citados, 

respectivamente, por 310 (91,44%) e 309 (91,15%) dos participantes, como pode ser 

visto na tabela 18. Outros estudos (OLIVEIRA; ZAMBRONE, 2006; ARAÚJO et al., 

2007; FARIA; ROSA; FACCHINI 2009) também apontam, estes dois itens como os 

mais frequentemente utilizados pelos trabalhadores rurais, embora o uso das botas 

seja mais adequado à proteção contra o risco de acidentes com materiais perfuro-

cortantes ou ataques de animais peçonhentos, e o boné seja mais comumente 

utilizado por eles como fonte de proteção solar (ARAÚJO et al., 2007). Encontrou-se 

ainda o hábito do uso de peças de roupa (a exemplo da camisa) por alguns 

participantes, como proteção respiratória. 

 

Tabela 18 - Distribuição dos participantes quanto ao uso de EPIs. 
 

Variável N= 339  

EPIs* n % 

Avental 218 64,31 

Boné 309 91,15 

Botas  310 91,44 

Calça 290 85.55 

Capuz 297 87,61 

Jaleco 276 81,42 

Luvas 279 82,30 

Máscara 288 84,96 

Óculos** 71 20,94 

Viseira facial** 238 70,21 

Nenhum 16 4,72 

Fonte: Autoria própria (2016).   

*EPIs - Para essa variável, a maioria dos entrevistados citou mais de um item. 

**Óculos; Viseira facial - para estes itens, alguns participantes disseram fazer uso dos dois, dependendo do 

tipo de aplicação utilizavam um ou o outro. 

 

A higienização dos EPIs e equipamentos de aplicação ao final das atividades 

agrícolas é realizada por 321 (94,7%) trabalhadores rurais; apenas 15 (4,42%) não 

efetuam essa prática e 3 (0,88%) disseram que somente ás vezes esse 

procedimento é realizado. 
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Os EPIs visam à proteção da saúde dos trabalhadores que manipulam os 

agrotóxicos, diminuindo o risco de intoxicação oriundo da exposição (MENTEN et al., 

2011). Porém, os mesmos devem ser utilizados corretamente, para que não acabem 

por aumentar ainda mais a exposição, pois quando usados de modo incorreto 

podem tornar-se mais uma fonte de contaminação. Além disso, é de grande 

importância saber a forma correta de conservação, armazenamento e descarte 

desses equipamentos de segurança, bem como, o prazo de uso e lavagem dos 

mesmos (VASCONCELOS; FREITAS; SILVEIRA). Conforme Domingues et al. 

(2004), são frequentes as intoxicações e doenças ocupacionais por agrotóxicos em 

consequência da dificuldade na utilização de equipamentos de segurança e 

compreensão quanto ao uso seguro destes produtos por parte da maioria dos 

trabalhadores rurais, especialmente por conta da baixa escolaridade. A escassez de 

conhecimento acerca dos riscos potenciais dos agrotóxicos junto à falta de EPIs 

durante a aplicação aumenta os riscos de contaminação dos agricultores (ARAÚJO 

et al., 2007). 

Estudo realizado por Soares, Freitas e Coutinho aponta a não utilização de 

equipamentos de proteção como um fator de risco, aumentando em 193,00% as 

chances de intoxicação para aqueles que não fazem uso de qualquer um dos itens 

de proteção em relação aos que usam pelo menos um, e que quando comparados 

indivíduos com os mesmos atributos, porém com exceção para o uso de EPI, 

verificou-se que aqueles que não fazem uso de nenhum tipo de proteção têm as 

chances de intoxicação aumentadas em 535%. Ainda segundo este estudo, os 

aspectos higiênicos constituem os mais importantes preditores de intoxicação, uma 

vez que, indivíduos que não trocam ou lavam a roupa após a última aplicação têm 

riscos aumentados em 1257%. Outro dado importante está relacionado ao descarte 

das embalagens vazias, o qual foi apontado como fator de proteção, conferindo 14% 

menos chances de intoxicação para aqueles que fazem essa pratica corretamente. 

No Brasil a Lei 9.974, de 06 de junho de 2000, ordena a prática da 

responsabilidade compartilhada, onde agricultores, indústria, canais de distribuição e 

poder público são responsáveis pela logística reversa, que obriga os distribuidores a 

colocar na nota fiscal o local de devolução da embalagem vazia, o agricultor de 

devolvê-la, o fabricante de fazer a reciclagem ou encaminhar para o destino final e o 

poder público de fiscalizar. O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 
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Vazias (INPEV) é quem gerencia essa logística através do programa Campo Limpo 

que abrange todas as regiões do país (INPEV, 2015).  

Na região estudada, as embalagens vazias são encaminhadas para 

Associação do Comércio Agropecuário do Vale do São Francisco (ACAVASF). A 

ACAVSFF é uma entidade sem fins lucrativos, mantida pelas empresas 

revendedoras de agrotóxicos da região, que tem como objetivo a destinação final 

das embalagens vazias de agrotóxicos, contribuindo para a proteção da saúde 

humana e do meio ambiente (ACAVASF, 2012). Ela anualmente realiza campanhas 

para fazer o recolhimento das embalagens vazias junto aos agricultores de toda a 

região.  

Nesse sentido, com base nas informações prestadas, foi observado que todos 

os participantes realizam o procedimento de tríplice lavagem das embalagens vazias 

antes da devolução, e que as mesmas, antes do recolhimento pela ACAVASF, são 

mantidas em sacos plásticos, sendo armazenadas por 160 (47,2%) deles em 

depósito coberto e distante da residência, conforme preconizado em legislação 

vigente, e por 179 (52,8%) a céu aberto em algum local da propriedade. Todos 

afirmaram fazer a devolução a ACAVASF durante as campanhas de recolhimento 

das embalagens vazias de agrotóxicos. 

Pelos dados supracitados pode-se constatar a evolução no nível de 

conscientização dos trabalhadores rurais dessa região ao longo dos anos em 

relação à importância do descarte correto das embalagens vazias de agrotóxicos, 

uma vez que no estudo de Bedor et al. (2009), nesta mesma região, 7% das 

embalagens eram queimadas, 13% ficavam retidas nas propriedades, 2% eram 

devolvidas as lojas e 78% eram entregues a ACAVASF. Estudo realizado em Bento 

Gonçalves no Rio Grande do Sul por Faria, Rosa e Facchini (2009) mostra que a 

grande maioria dos trabalhadores rurais entregava as embalagens vazias para 

coleta seletiva de agrotóxicos (86,3%), e os demais, queimavam (9,8%), enterravam 

(1,3%) ou armazenavam (3,8%). Já outros estudos mostram que apesar da maioria 

dos trabalhadores rurais terem relatado o descarte das embalagens vazias em 

conformidade com a legislação, verifica-se ainda um percentual muito alto daqueles 

que o fazem de maneira incorreta; no estudo de Preza e Augusto (2012), realizado 

no município de Conceição do Jacuípe na Bahia, 31% dos trabalhadores rurais 

faziam o descarte inadequadamente e, no de Siqueira et al. (2013), realizado em 10 

comunidades rurais de Vitória de Santo Antão em Pernambuco, 34,1% não 
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obedeciam à normatização acerca do descarte correto das embalagens vazias. No 

estudo desenvolvido por Silva et al. (2014) em cinco comunidades rurais no 

município de Pombal na Paraíba ficou constatado o desconhecimento a respeito dos 

riscos ocasionados pelo descarte incorreto das embalagens de agrotóxicos, visto 

que 96% dos entrevistados não faziam o procedimento de descarte corretamente, 

sendo que 58% as queimavam, acreditando que esta medida não trazia nem um 

malefício a saúde humana e ao meio ambiente, prática esta muito comum na região. 

O descarte das embalagens vazias deve ser realizado seguindo o disposto na 

legislação, pois o descarte indevido pode resultar em sérios danos ao homem, 

animais e ao meio ambiente (BARRIGOSSI, 2006). Quando descartadas no meio 

ambiente ou em aterros e lixões, as embalagens vazias constituem potenciais fontes 

de contaminação (CANTOS; MIRANDA; LICCO, 2008), sobretudo em virtude da 

lixiviação dos restos de produtos contidos nas embalagens, que podem atingir o solo 

e as água subterrâneas, dos rios, córregos, lagos e lagoas (SILVA et al., 2014). 

Devido a sua complexidade o procedimento de descarte das embalagens 

vazias de agrotóxicos requer a participação ativa e efetiva de todos aqueles 

envolvidos nesse processo, desde a fabricação, comercialização, utilização, 

licenciamento até a fiscalização e monitoramento das atividades relacionadas ao 

manuseio, transporte, armazenamento e processamento dessas embalagens 

(CANTOS; MIRANDA; LICCO, 2008). 

O Brasil é referência mundial em destinação final de embalagens vazias de 

agrotóxicos através do Sistema Campo Limpo, que é reconhecido 

internacionalmente pela sua qualidade e desempenho (FROTA et al., 2015). Ao 

redor de 80% do total de embalagens e 90% das embalagens plásticas 

comercializadas passam pelo processo de reciclagem e retornam ao mercado. Nos 

Estados Unidos e Inglaterra, que são países desenvolvidos, esse percentual não 

ultrapassa 20 e 30%, respectivamente. Neste mesmo seguimento o Brasil ainda 

supera outros países como Canadá (70%) e Alemanha (65%) (MENTEN et al., 

2011).  

A intoxicação modifica o estado de saúde de uma pessoa ou de um grupo 

delas. É consequência da interação nociva entre substâncias e o organismo, 

podendo apresentar-se de maneira leve, moderada ou grave, a depender da 

quantidade de produto absorvido, do tempo de absorção, da toxicidade do produto e 

do tempo decorrido entre exposição e o atendimento especializado. Manifesta-se por 
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meio de sinais e sintomas após exposição por determinado tempo a substâncias 

tóxicas, como os agrotóxicos (BRASIL, 2006). 

O surgimento de sintomas de forma súbita, alguns minutos ou algumas horas 

após exposição a agrotóxicos, foi observado em 253 (74,63%) trabalhadores rurais, 

os quais já apresentaram algum dos sintomas relacionados na pesquisa no decorrer 

da vida. Os mais prevalentes foram àqueles característicos de intoxicação leve como 

espirros (41,59%), dor de cabeça (35,69%), irritação da pele (24,78%) e coceira 

intensa (19,47%), como pode ser visto na tabela 19 (p. 115). Cabe ainda destacar 

que sintomas como náuseas, vômitos, perda de apetite, lacrimejamento, visão turva 

ou embaçada, fraqueza muscular, agitação, entre outros, relatados por estes 

trabalhadores, são compatíveis com aqueles encontrados nas intoxicações 

provocadas por agrotóxicos da classe dos organofosforados (ANVISA, 2012). 

Os sintomas mais relatados pelos participantes (dor de cabeça, irritação na 

pele, tontura, espirros e coceira intensa) coincidem com os de outro estudo realizado 

na região (BEDOR et al., 2009). O estudo de Araújo, Nogueira e Augusto (2000) 

realizado com produtores de tomate no Vale do São Francisco e no município de 

Camocim de São Félix - PE menciona tontura, náuseas e dor de cabeça como os 

principais incômodos relatados pelos agricultores, além de observar que as queixas 

de saúde referidas são as esperadas para os grupos expostos a agentes químicos 

como os agrotóxicos, conforme os dados da literatura especializada. 

Vários estudos citam dor de cabeça, tontura e sintomas oculares e 

dermatológicos como os mais comumente relacionados ao uso de agrotóxicos 

relatados por trabalhadores rurais (DELGADO; PAUMGARTTEN, 2004; CASTRO; 

CONFALONIERI, 2005; OLIVEIRA; ZAMBRONE, 2006; ALVES; FERNADES; 

MARIN, 2008; FARIA; ROSA; FACCHINI, 2009; MAGALHÃES, 2010; SAVI et al., 

2010; MELO; GONÇALVES, 2014; MOURA, 2014). Porém, como já mencionado em 

outros estudos estes sintomas são pouco considerados pelos trabalhadores rurais, 

que parecem não os reconhecer como sinais de intoxicação (OLIVEIRA; 

ZAMBRONE, 2006; BRITO; GOMIDE; CÂMARA, 2009). Presume-se que eles 

subestimem a relação do agrotóxico com os sintomas, considerando que estes são 

processos naturais decorrentes do seu trabalho, desta forma os sintomas subjetivos 

e constantes da exposição ocupacional podem ser um indício precoce da 

intoxicação (VASCONCELOS; FREITAS; SILVEIRA, 2014). 
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Tabela 19 - Distribuição dos sintomas de intoxicação aguda apresentados pelos participantes, 
classificados de acordo com o nível de intoxicação em leve, moderada e grave, descritos de forma 
literal. 
 

Variável  N= 339  

Intoxicação aguda Sintomas relacionados n % 

 Coceira intensa 66 19,47 

 Dor de cabeça 121 35,69 

 Espirros 141 41.59 

 Irritação da pele 84 24,78 

Leve Mancha na pele 11 3,24 

 Náuseas 19 5,60 

 Lacrimejamento 47 13,86 

 Dificuldade respiratória 25 7,37 

 Dores torácicas e cólicas abdominais 13 3,83 

 Formigamento nas pálpebras e nos lábios 56 16,52 

 Fraqueza 41 12,09 

Moderada Perda de apetite 26 7,67 

 Salivação intensa 30 8,85 

 Tontura 62 18,29 

 Vômitos 10 2,95 

 Confusão mental 11 3,24 

 Contrações musculares involuntárias 27 7,96 

 Convulsões 3 0,88 

 Excitação 16 4,72 

 Febre muito alta 7 2,06 

Grave Irritação nos olhos 71 20,94 

 Perda da consciência 5 1,47 

 Secreção e obstrução 24 7,08 

 Tremores musculares 27 7,96 

 Visão turva ou embaçada 34 10,03 

Fonte: Autoria própria (2016). 

Nota: A elaboração da tabela foi baseada no Protocolo de Atenção à Saúde do Trabalhador 

Exposto a Agrotóxicos do Ministério da Saúde (2006). 

 

A sintomatologia pode variar intensamente, consoante as vulnerabilidades 

individuais e coletivas, sendo os sintomas imediatos pós-exposição aos agrotóxicos 

diagnosticados normalmente como intoxicação aguda. Entretanto, é necessária uma 

maior atenção para diagnosticar intoxicação crônica, envolvendo profissionais de 
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saúde de especialidades variadas para desenvolvimento de um raciocínio clinico 

epidemiológico mais preciso (BEDOR et al., 2009). 

O diagnóstico de intoxicações na região do Submédio do Vale do São 

Francisco, assim como no restante do Brasil ainda é deficiente (MOURA, 2014). 

Associado a essa situação, encontra-se a falta de conhecimento dos trabalhadores 

rurais acerca dos riscos da exposição a agrotóxicos, que não permite que os 

mesmos façam uma correlação entre o uso de agrotóxicos e os sintomas 

apresentados por eles; a falta de especificidade dos sintomas que podem ser 

facilmente confundidos com os de outras patologias como viroses e alergias; a não 

investigação da causa dos sintomas por parte dos profissionais de saúde; 

interferência das grandes empresas do agronegócio no sentido de ocultar os casos 

de intoxicação, etc. Em relação às intoxicações crônicas o processo de diagnóstico é 

ainda mais dificultado devido ao longo tempo de exposição; a escassez e pouca 

acessibilidade a testes laboratoriais que possam identificar resíduos de agrotóxicos 

em pequenas quantidades no organismo; utilização de múltiplos produtos químicos 

na agricultura; existência de outros fatores de risco para o surgimento de doenças 

crônicas como câncer e problemas neurológicos (LONDRES, 2011). 

Somado a toda essa problemática, pode-se destacar ainda o acesso distante 

e difícil dos trabalhadores rurais aos centros de saúde; a falta de preparo dos 

profissionais de saúde que não são capacitados para identificar e lidar com os 

quadros de intoxicação por agrotóxicos, além de uma prática bastante comum da 

população de não procurar o serviço de saúde quando ainda apresentam sintomas 

brandos de intoxicação, mas que, no entanto, levam a problemas crônicos de saúde 

(BOMBARDI, 2015). Conforme Bedor (2008) a falta de capacitação no processo de 

identificação dos casos de intoxicação pelos profissionais de saúde, junto ao 

conhecimento deficiente acerca do efeito toxicológico dos agrotóxicos, podem ser 

correlacionados com a carência de preparo e de conhecimento em relação ao uso 

desses produtos tóxicos, ocultando dessa forma a incidência de intoxicações e o 

enorme prejuízo que podem causar à saúde das pessoas.  

Com relação às ocorrências de intoxicações causadas pelo uso inadequado 

de agrotóxicos em decorrência da exposição nas atividades de rotina do grupo 

pesquisado, 31 (9,14%) dos trabalhadores rurais que foram indagados declararam 

ter sofrido intoxicação, sendo que 21 (6,19%) procuraram atendimento 

especializado, corroborando com o estudo de Bedor et al. (2009), no qual 21 (7%) 
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trabalhadores rurais, de uma amostra de 283, relataram ter sofrido pelo menos uma 

vez na vida intoxicação por agrotóxico diagnosticada por profissional de saúde. Os 

resultados desse estudo também estão de acordo com outros realizados em regiões 

brasileiras encontrados na literatura como o de Faria et al. (2004), onde, numa 

amostra de 1.379 agricultores, 12% declararam pelo menos um episódio de 

intoxicação ao longo da vida. Em outros estudos esse percentual é ainda mais 

elevado, chegando 18,8% o número de intoxicados no de Alves, Fernandes e Marin 

(2008) e 22,5% no de Castro e Confalonieri (2005). 

Dos 31 casos de intoxicação levantados pelo presente estudo, 10 (2,95%), 

foram subnotificados. 

A dificuldade do próprio trabalhador em reconhecer os sintomas de 

intoxicação faz com que estes não sejam correlacionados com o uso de agrotóxicos 

por acharem que são sintomas normais, propiciando muitos casos de subnotificação. 

Nem sempre as informações que notificam os casos de intoxicação refletem ao total 

papel de vigilância, dado que, registram-se os casos agudos e/ou mais graves, 

sendo os demais deixados na subnotificação (VASCONCELOS; FREITAS; 

SILVEIRA, 2014). 

As subnotificações, segundo Londres (2011), também estão relacionadas com 

a grande dificuldade que os profissionais de saúde no Brasil enfrentam para 

diagnosticar, notificar ou mesmo encaminhar os indivíduos intoxicados por 

agrotóxicos para serem avaliados e tratados. 

É muito importante que sejam realizadas as notificações de maneira correta 

no instante em que o indivíduo for diagnosticado com intoxicação, sobretudo nos 

serviços de urgências. A subnotificação é uma realidade que precisa ser enfrentada, 

para que se tenha a dimensão exata do tamanho do problema, já que conforme a 

OMS para cada caso de intoxicação exógena notificado, 50 outros são 

subnotificados (MATOS, 2013). 

Ao aplicar-se o teste Qui-quadrado, foi observado estatisticamente (p= 0,15), 

onde não houve diferença significativa frente à influência do nível de escolaridade 

dos participantes em relação às intoxicações por agrotóxicos. Também foi realizado 

o teste Exato de Fisher no intuito de verificar se existe diferença entre a taxa de 

intoxicação dos analfabetos versus os demais níveis de escolaridade. Nesta análise 

verificou-se que analfabetos x 1º grau obteve p=0,08; analfabetos x 2º grau obteve 
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p=0,19 e analfabetos x 3º grau obteve p=0,15, não mostrando, portanto, nenhuma 

significância estatística. 

Entretanto, foi possível verificar que a maior prevalência de intoxicações, que 

correspondeu a 20%, ocorreu entre os trabalhadores analfabetos, caracterizando 

que socialmente esta condição pode levar a uma maior vulnerabilidade no meio 

rural, uma vez que, provavelmente, há maior exposição a situações de risco, 

principalmente pela falta de entendimento das informações contidas nos rótulos dos 

produtos (SOBREIRA; ADISSI, 2003) e dificuldades na interpretação das figuras 

disponíveis (PERES et al., 2001), limitando o acesso as recomendações de 

segurança (ARAÚJO; NOGUEIRA; AUGUSTO, 2000; PERES et al., 2001; 

MOREIRA et al., 2002) e orientações quanto ao uso correto dos agrotóxicos 

(CALDAS, 2005; OLIVEIRA-SILVA et al., 2001), contribuindo desta forma para 

potencialização dos riscos (PERES, et al., 2001). Os resultados obtidos sugerem 

que a baixa escolaridade e, especialmente, o analfabetismo são condicionantes que 

aumentam a vulnerabilidade dos agricultores expostos a agrotóxicos quanto ao risco 

de intoxicação. Em estudo realizado por Araújo et al. (2007), a frequência de 

intoxicação foi inversamente proporcional aos anos de estudo, conferindo maior taxa 

de intoxicação entre os agricultores analfabetos, correspondendo a 60%. A tabela 20 

mostra as proporções de intoxicação relacionadas ao grau de escolaridade. 

 

Tabela 20 - Relação entre o grau de escolaridade e os casos de intoxicação. 

Escolaridade n Intoxicados Não intoxicados % de Intoxicações  

Analfabetos 30 6 24 20,00 

1º grau  181 14 167 7,73 

2º grau  115 11 104 9,56 

3º grau  13 0 13 0,00 

Fonte: Autoria própria (2016).     

 

Apenas 15 (48,39%) participantes, do total de intoxicados, sabiam o nome do 

produto relacionado à sua intoxicação, onde 1 deles sofreu intoxicação 2 vezes pelo 

mesmo produto. A tabela 21 (p. 119) mostra o número de casos de intoxicação e os 

produtos relacionados. 

Os produtos pertencentes ao grupo químico dos organofosforados foram os 

responsáveis por 68,75% das intoxicações agudas relatadas pelos trabalhadores 
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rurais da região do Submédio do Vale do São Francisco. Estes dados estão de 

acordo com o descrito na literatura, onde os OFs são responsáveis pelo maior 

número de intoxicações agudas e mortes registradas no país (SIQUEIRA et al., 

2013). Os Centros de Toxicologia de Belo Horizonte, Campinas, Florianópolis, 

Ribeirão Preto, Londrina e Maringá, mostraram através de dados estatísticos que de 

495 casos de intoxicações ocupacionais, e de 38 casos de óbitos, cerca de 34,9% e 

44,7%, respectivamente, foram devidos a OFs (SILVA et al., 2012). Estima-se em 

aproximadamente um milhão de casos anuais os acidentes devido à exposição a 

essa classe de compostos, sendo a maior ocorrência em países em 

desenvolvimento (WHO, 1990). A exposição crônica a OFs tem sido relacionada 

com câncer, efeitos teratogênicos, toxicidade reprodutiva, deficiência cognitiva e 

alterações comportamentais e funcionais (CALDAS; SOUZA, 2000).  

 

Tabela 21 - Distribuição dos casos de intoxicação e os produtos relacionados. 
 

Produto (Agrotóxico) Grupo Químico n % 

Acefato Organofosforado 1 6,25 

Agritoato Organofosforado 1 6,25 

Dormex Carbimida 2 (MI*) 12,50 

Folidol Organofosforado 1 6,25 

Folisuper Organofosforado 3 18,75 

Gramoxone Bipiridílio 1 6,25 

Karate Piretróide 1 6,25 

Polytrin  Organofosforado + Piretróide 1 6,25 

Ridomil Acilalaninato 1 6,25 

Tamaron Organofosforado 4 25,00 

Fonte: Autoria própria (2016). *MI - Mesmo Indivíduo    

 

3.3 Perfil dos casos de intoxicação por agrotóxicos nos municípios de 

Juazeiro e Petrolina entre 2010 e 2014 

 

No período de 2010 a 2014 foram registrados 176 casos de intoxicação por 

agrotóxicos de uso agrícola nos municípios de Juazeiro e Petrolina. Destes, 92 

casos foram notificados pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST) de Juazeiro e 84 pela Secretaria de Vigilância Epidemiológica de 

Petrolina. Em Juazeiro o maior número de intoxicações aconteceu nos anos de 2014 
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e 2011, sendo notificados 26 e 23 casos, respectivamente. Em Petrolina esse 

número foi mais significante nos anos de 2010 e 2014, onde em ambos os anos 

foram registrados 20 casos de intoxicação, como mostra a figura 18. 

 

Figura 18 - Casos de intoxicação registrados nos municípios de Juazeiro e Petrolina entre 2010 e 
2014. 
 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
Nota: Os dados de notificação para o ano de 2015 do município de Juazeiro ainda estavam em 
construção, logo, não foram disponibilizados pelo CEREST. Assim, a pesquisa levou em 
consideração para o estudo apenas o período de 2010 a 2014.   

 

Em ambos os municípios os indivíduos do sexo masculino foram os mais 

acometidos por intoxicações ocasionadas por agrotóxicos, totalizando 70 (76,09%) 

casos em Juazeiro e 54 (64,29%) em Petrolina (Tabela 22, p. 121). 

Em relação à idade, os casos de intoxicação ocorreram em maior proporção 

entre as faixas etárias de 29 - 36 anos, com 23 (25%) casos, seguida pela de 21 - 28 

anos com 21 (22,83%) casos, para o município de Juazeiro. Para o município de 

Petrolina o maior número de casos de intoxicações notificados foi prevalente nas 

faixas estária de 21-28 anos e 29-36 anos, com respectivamente, 22 (26,19%) e 17 

(20,24%) casos, conforme a tabela 22 (p. 121).  

Vários estudos evidenciam a maior prevalência de intoxicações relacionadas 

ao uso de agrotóxicos entre indivíduos do sexo masculino. Em estudo descritivo e 

retrospectivo de dados secundários, realizado por Malaspina, Zinilise e Bueno 

(2011) através de análise documental das fichas de investigação dos casos de 

intoxicação por agrotóxicos notificados no SINAN, nos períodos de 1995 a 2007 e de 



122 

 

2006 a 2010, foi observado no primeiro período que dos 13.892 casos notificados 

66% correspondiam a indivíduos do sexo masculino, e no segundo, que dos 23.430 

casos registrados a maioria, 53% dos casos, também correspondiam ao mesmo 

sexo.  

 

Tabela 22 - Distribuição sociodemográfica dos casos de intoxicação notificados entre 2010 e 2014 
nos municípios de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) segundo o SINAN. 
 

 Localidade 

Variáveis Petrolina 

n (%) 

Juazeiro 

n (%) 

Sexo   

Feminino 30 (35,71) 22 (23,91) 

Masculino 54 (64,29) 70 (76,09) 

Idade (anos)   

< 13 14 (16,67) 0 (0,00) 

13-20 15 (17,86) 14 (15,22) 

21-28 22 (26,19) 21 (22,83) 

29-36 17 (20,24) 23 (25,00) 

37-44 12 (14,28) 15 (16,30) 

45-52 0 (0,00) 8 (8,70) 

53-60 2 (2,38) 7 (7,61) 

> 60 2 (2,38) 3 (3,26) 

Ignorado 0 (0,00) 1 (1,08) 

Escolaridade   

Analfabeto 0 (0,00) 3 (3,26) 

Ensino Fundamental Incompleto 17 (20,24) 26 (28,26) 

Ensino Fundamental Completo 4 (4,76) 3 (3,26) 

Ensino Médio Incompleto 5 (5,95) 9 (9,78) 

Ensino Médio Completo 9 (10,72) 5 (5,44) 

Ignorado 49 (58,33) 46 (50,00) 

Fonte: Autoria própria (2016).   

 

Em outro estudo, de cunho observacional e descritivo, realizado por meio da 

coleta de dados secundários das fichas de investigação de intoxicações exógenas 

do SINAN da base municipal de Petrolina-PE no período de 2007 a 2011, foi 

verificado que dos 159 casos de intoxicações referentes ao uso de raticidas (n= 31), 

agrotóxicos de uso domiciliar (n= 12) e de uso agrícola (n=116), os homens 

representavam 56,70% dos casos (MOURA et al., 2014). 



123 

 

Hungaro et al. (2015) observou em seu estudo descritivo de natureza 

documental, com análise retrospectiva de fichas epidemiológicas de Ocorrência 

Toxicológica (OT) de intoxicação por agrotóxicos, arquivadas no Centro de Controle 

de Intoxicações do Hospital Universitário Regional de Maringá (CCI/HUM), que 

foram notificados 1.240 casos de intoxicações por esses agentes entre janeiro de 

2003 e dezembro de 2011, com predominância das intoxicações para o sexo 

masculino, somando 827 casos, os quais representam 67% do total de intoxicações 

para essa região no período estudado.  

A maior prevalência dos casos de intoxicação, referentes ao uso de 

agrotóxicos, entre indivíduos do sexo masculino está relacionada a maior 

participação dos homens nas atividades com esses produtos durante o trabalho na 

lavoura nos casos de intoxicação acidental ou uso habitual. Os homens são os 

responsáveis pelas atividades relacionadas ao uso direto de agrotóxicos, durante a 

preparação e aplicação desses produtos (CORTE, 2009), bem como pelo seu 

transporte e armazenamento, assim estão mais sujeitos aos riscos inerentes ao 

contato com os mesmos, o que justifica essa diferença na prevalência dos casos de 

intoxicação entre homens e mulheres. 

Em relação ao nível de escolaridade, a maior prevalência de intoxicações 

ocorreu entre os que tinham o ensino fundamental incompleto para os dois 

municípios, sendo 26 (28,26%) casos em Juazeiro e 17 (20,24%) em Petrolina 

(Tabela 22, p. 121). No entanto, foi observado que na maioria dos casos tanto em 

Juazeiro quanto em Petrolina, este dado parece não apresentar relevância ou 

alguma importância para aqueles que realizam as notificações, uma vez que, o nível 

de escolaridade foi ignorado em 58,33% e em 50% dos casos registrados em 

Juazeiro e Petrolina, respectivamente. Semelhante ao observado no presente 

estudo, Ferreira, Fontoura Junior e Fontoura (2014) também observaram em sua 

pesquisa realizada em um hospital geral de Dourados/MS, através de estudo de 

caráter quantitativo, descritivo, de análise documental retrospectiva, que 50% dos 

casos notificados não apresentavam informação sobre o nível de escolaridade das 

vítimas. 

Segundo estudo de Soares, Freitas e Coutinho (2005) as chances de 

intoxicação para indivíduos com até o ensino médio são 57% menores em relação 

às estimadas para aqueles que sequer chegaram a esse nível educacional. Em seu 

estudo, eles observaram que dos indivíduos que trabalhavam com agrotóxicos, os 
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que tinham o ensino médio 9,8% já sofreram intoxicação e que entre os que não 

tinham esse grau de escolaridade foram 20%. 

Os agrotóxicos da classe dos inseticidas foram os responsáveis pelo maior 

número de casos de intoxicação registrados nos dois municípios. Tanto em Juazeiro 

quanto em Petrolina os números para essa classe de compostos ultrapassaram 42% 

dos casos, como pode ser visto na tabela 23 (p. 124). Em estudo de Ferreira, 

Fontoura Junior e Fontoura (2014) os inseticidas foram os responsáveis pelo maior 

índice de intoxicações, correspondendo a 47,15% dos casos notificados, sendo os 

organofosforados os mais prevalentes, causadores de 33,3% das intoxicações. 

Essa classe de compostos também aparece em outros estudos como os 

responsáveis pela intoxicação na maioria dos casos notificados (PIRES; CALDAS; 

RECENA, 2005; MORAIS, 2010; MALASPINA; ZINILISE; BUENO, 2011; MOURA et 

al., 2014; HUNGARO et al., 2015). 

Dentre as circunstâncias de exposição/contaminação dos indivíduos 

intoxicados são prevalentes para o município de Juazeiro aquelas referentes às 

tentativas de suicídio com 41 (44,57%) casos, e por uso habitual com 27 (29,35%) 

casos. Já para o município de Petrolina estas circunstâncias foram mais prevalentes 

para as que se referem à contaminação acidental e por tentativa de suicídio com 22 

(26,19%) casos cada, e por uso habitual com 21 (25%) casos. Estes dados podem 

ser visualizados na tabela 23 (p. 124). 

Pode-se observar que quando os dados são analisados para ambos os 

municípios conjuntamente, a tentativa de suicídio apresenta-se como a circunstância 

mais apontada dentre os casos notificados, sendo responsável por 35,8% destes. Já 

os casos notificados por circunstancias de uso habitual e acidental correspondem a 

27,27 % e 20,45%, respectivamente. Estes dados estão muito próximos dos 

encontrados por Bombardi (2013) em seu estudo, no qual foi relatado que as 

tentativas de suicídio ocupam mais de 40% do total de intoxicações notificadas no 

país. Corrobora com o mesmo no que diz respeito ao maior número de notificações 

relacionadas à tentativa de suicídio, seguida das circunstâcias acidentais, uso 

habitual e, por último, intoxicações ambientais.  

Segundo Bombardi, em entrevista concedida ao Instituto Humanitas Unisinos 

em setembro de 2015, o maior número de notificações para tentativa de suicídio 

pode ser explicado por duas vertentes: a primeira diz respeito ao número de 

subnotificações, que geralmente é tão elevado, que faz com que as notificações por 
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essa cisrcuntância tome uma proporção gigantesca nesse universo, aliado à 

gravidade e toda questão formal/jurídica que esta envolve; a outra trata de uma 

conexão clara, apontada por estudos brasileiros e internacionais, entre a exposição 

crônica a alguns tipos de agrotóxicos e neuropatias decorrentes desta exposição, 

que podem levar os trabalhadores rurais à tentativa de suicídio. 

 

Tabela 23 - Distribuição dos casos de intoxicação notificados entre 2010 e 2014 nos municípios de 
Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) conforme a classe do produto segundo o SINAN. 
 

 Localidade 

Variáveis Petrolina 

n (%) 

Juazeiro 

n (%) 

Causa  

(Circunstância da exposição/contaminação*)  

 

Acidental 22 (26,19) 14 (15,22) 

Ambiental 12 (14,28) 3 (3,26) 

Tentativa de suicídio  22 (26,19) 41 (44,57) 

Uso habitual 21 (25,00) 27 (29,35) 

Uso terapêutico 1 (1,20) 0 (0,00) 

Violência/homicídio  0 (0,00) 1 (1,08) 

Outra 2 (2,38) 0 (0,00) 

Ignorado 4 (4,76) 6 (6,52) 

Classe do produto (Finalidade da utilização*)   

Carrapaticida 0 (0,00) 3 (3,26) 

Fungicida 3 (3,57) 1 (1,08) 

Herbicida 17 (20,24) 22 (23,91) 

Inseticida 36 (42,86) 39 (42,40) 

Ignorado 24 (28,57) 15 (16,30) 

Não se aplica 2 (2,38) 10 (10,87) 

Outro 2 (2,38) 2 (2,18) 

Fonte: Autoria própria (2016). * Classificação segundo o SINAN.  

 

Referente aos casos notificados por circunstancias acidentais durante as 

atividades laborais na área agrícola, estes podem ser relacionados à falta de 

observância quanto a alguns procedimentos básicos de segurança que devem ser 

adotados quando se trabalha com agrotóxicos, que expõe o trabalhador rural a uma 

série de problemas relacionados à saúde e integridade do meio, uma vez que a 

manipulação desses produtos, assim como em qualquer outra atividade obriga a 
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adoção de um conjunto de regras que visam à prevenção de acidentes (BANDEIRA, 

2007). 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Acetilcolinesterase (AChE) 

 

No corpo humano existem diferentes tipos de colinesterases, que diferem em 

relação à sua distribuição nos tecidos, afinidade de substrato e funções fisiológicas 

(JOKANOVIĆ; PROSTRAN, 2009). 

Pertencente a estas, a Acetilcolinesterase (AChE) é uma das mais 

importantes enzimas no sistema colinérgico de transmissão de impulsos nervosos 

(PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014). Ela é responsável pela finalização da 

transmissão dos impulsos nervosos nas sinapses através da hidrólise do 

neurotransmissor acetilcolina (ACh) (RANG et al., 2004), estando presente no 

Sistema Nervoso Central (SNC) e Periférico (SNP) (GIACOPPO et al., 2014), bem 

como nas membranas dos eritrócitos (RANG et al., 2004). No SNP, a enzima modula 

os impulsos nervosos que controlam os batimentos cardíacos, a dilatação dos vasos 

sanguíneos e a contração dos músculos lisos, já no SNC, a mesma atua no controle 

motor, na cognição e na memória (PETRONILHO; PINTO; FIGUEROA-VILLAR, 

2011). 

Como neurotransmissor presente nestes dois sistemas (SNC e SNP), a ACh 

exerce sua função sobre os receptores muscarínicos e nicotínicos. Os receptores 

muscarínicos são encontrados nas células glandulares, células musculares lisas e 

no coração (COSTA, 2006). Os receptores nicotínicos são encontrados na junção 

neuromuscular esquelética, no cérebro, em gânglios autônomos e na terminação 

nervosa sensorial (RANG et al., 2004). 

A ACh é um mediador químico necessário para a transmissão de impulsos 

nervosos nos mamíferos e insetos (SANTOS et al., 2007). No homem, esta enzima é 

formada na porção terminal dos neurônios e armazenada em vesículas sinápticas, 

sendo liberada para a fenda sináptica logo após a percepção do impulso nervoso no 

axônio terminal. Uma vez liberada é atraída pelos receptores colinérgicos do 

próximo neurônio e ao interagir com eles propaga o impulso nervoso dando 

continuidade à transmissão (PETRONILHO; PINTO; FIGUEROA-VILLAR, 2011). 

Após a transmissão do impulso nervoso é importante que o processo de interação 

da ACh com o receptor seja interrompido (PATRICK, 2009) para impedir que ocorra 

uma crise colinérgica por um excesso de superestimulação nervosa (PETRONILHO; 
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FIGUEROA-VILLAR, 2014). Deste modo, se faz necessária a inativação do 

neurotransmissor (SILVA et al., 2012), a qual é realizada pela AChE que, através da 

hidrólise da Ach, interrompe sua ação nas junções das várias terminações nervosas 

colinérgicas nos sítios pós-sinápticos (Figura 19) (JOKANOVIĆ; PROSTRAN, 2009). 

 

Figura 19 - Esquema ilustrativo do processo de transmissão e controle nervoso nas sinapses. 

 

 

Fonte: Adaptado de Petronilho; Pinto; Figueroa-Villar (2011). 

 

A AChE demonstra uma elevada eficiência catalítica, pois cada molécula da 

enzima possui a capacidade de hidrolisar até 6,0x105 moléculas de ACh por minuto 

(SILMAN; SUSSMAN, 2005). Esta enzima tem um sítio ativo composto por uma 

tríade catalítica formada por resíduos dos aminoácidos serina (Ser203), histidina 

(His447) e glutamato (Glu334) (GIACOPPO et al., 2014), os quais estão envolvidos 

diretamente no processo de hidrólise da ACh (PETRONILHO; PINTO; FIGUEROA-

VILLAR, 2011). Este processo envolve o ataque nucleofílico da serina ao carbono 

carbonílico da ACh (Figura 20, p. 130), gerando um intermediário tetraédrico 
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estabilizado por ligações de hidrogênio, o qual produz colina livre e serina acetilada. 

Ao final, o grupo acetila da serina é hidrolisado e o sítio catalítico da enzima é 

recuperado (VIEGAS JUNIOR, 2004). 

 

Figura 20 - Mecanismo de hidrólise da acetilcolina. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2007). 

 

Caso a hidrólise da ACh não seja realizada, ocorrerá o acúmulo destes 

neurotransmissores nos sítios de transmissão colinérgica, promovendo 

superestimulação das estruturas enervadas. Esta situação pode desencadear uma 

série de efeitos, sendo os mais relevantes: convulsões, depressão respiratória, 

arritmia cardíaca e fraqueza. A letalidade deste processo deriva da parada 

respiratória central (depressão do centro respiratório) ou periférica (paralisia dos 

músculos respiratórios) (SILVA et al., 2012). 

Em consequência da sua função chave, a AChE tornou-se um dos alvos 

moleculares mais vulneráveis a agentes neurotóxicos e pesticidas, especialmente os 

organofosforados (OF) (GIACOPPO et al., 2014), que possuem imensa afinidade 

pela enzima, razão pela qual apresenta elevada toxicidade (TIMCHALK, 2001). Uma 

vez ocorrida a reação entre a enzima e o OF, está será inibida e não conseguirá 

hidrolisar a acetilcolina, provocando uma síndrome colinérgica que ocorre quando 

cerca de 50% da enzima está inibida, podendo resultar em morte quando chegar a 

90% de inibição (SILVA et al., 2012). 
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As principais manifestações clínicas de intoxicação aguda por OFs 

relacionadas ao sítio de ação estão descritas na tabela 24. 

 

Tabela 24 - Sintomas da intoxicação aguda por OFs separados por sítios (receptores) de ação. 
 

 Sistema Autônomo  

Receptor Órgão Efeito Clínico 

 Olhos Miose, lacrimejamento 

 Boca Salivação 

Muscarínico Pós-ganglionar Pulmão Secreção brônquica, broncoespasmo 

(Parassimpático) Coração Arritmia cardíaca, bradicardia  

 Trato Gastrointestinal 

 

Diarréia, náuseas, vômitos, aumento 

da motilidade 

 Trato Geniturinário Incontinência urinária 

Muscarínico Pós-ganglionar 

(Simpático) 

 

Glândulas Sudoríparas 

 

Diaforese (transpiração) 

Nicotínico Pré-ganglionar 

(Simpático) Adrenal 

Aumento das Catecolaminas 

circulantes 

Nicotínico: 

Junção Neuromuscular Músculo Esquelético 

 

Fasciculações, paralisia, fraqueza  

 Sistema Nervoso Central  

Receptor Órgão Efeito Clínico 

Muscarínico e Nicotínico Encéfalo 

 

Convulsões, coma, depressão do 

SNC e excitação 

Fonte: Adaptado de Rusyniak; Nañagas (2004).   

 

1.1.1 Inibição da AChE no processo de intoxicação por OFs 

 

O processo de intoxicação por neurotóxicos ocorre tanto no SNC como no 

SNP (PETRONILHO; PINTO; FIGUEROA-VILLAR, 2011). Devido à sua alta 

afinidade pela AChE, os OFs ligam-se facilmente por covalência ao resíduo de 

serina (Ser203) formando conjugados de fósforo (AChE-OF) que interferem no 

mecanismo catalítico da enzima, resultando em sua inibição (GIACOPPO et al., 

2014). A ligação acontece entre o átomo de fósforo do OF e o de oxigênio da serina, 

com a saída subsequente do grupo X do OF (PETRONILHO; PINTO; FIGUEROA-

VILLAR, 2011) (Figura 21, p. 132).  
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Esta reação de inibição apresenta menor influência do grupo de saída e maior 

estabilidade da estrutura fosforilada da AChE inibida, que são diferenças cruciais 

quando comparada a hidrólise da ACh, uma vez que a estrutura inibida é preferida 

pela enzima. Ela pode ser descrita em três etapas conforme pode ser visto no 

esquema mecanístico da figura 21 (SILVA et al., 2012).  

 

Figura 21 - Mecanismo simplificado da inibição de AChE por OFs. 

 

1) Formação do complexo de Michaelis-Menten reversível entre o agente químico e a enzima;  
 

 

 

2) Fosforilação e posterior inativação da enzima, por meio da substituição nucleofílica do grupo de 

saída (X) pela hidroxila do resíduo de serina do sítio ativo;  

 

 

 

3) Perda do radical alquila (envelhecimento) pelo OF.  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2012). 

 

A elevada estabilidade da estrutura após a fosforilação faz com que os OFs 

sejam confundidos como irreversíveis quando comparados a outros agentes tóxicos, 

como carbamatos e piretróides, no entanto, até a segunda etapa a reação de 

reativação da enzima ainda ocorre de forma espontânea, mesmo que de maneira 

lenta (SILVA et al., 2012). Quando essa reação é muito demorada ocorre um 

processo de transformação no qual o grupo fosfato abandona o complexo deixando 
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o oxigênio carregado negativamente, levando a enzima a uma forma de inibição 

irreversível. Esse processo, denominado de envelhecimento da enzima, provoca a 

completa eliminação de sua função, e não é conhecido nenhum tratamento que 

promova a reativação da AChE nessas condições (FIGUEROA-VILLAR, 2011). 

Nesse processo de inibição, a interação entre o OF e a AChE parece envolver 

apenas o sítio esterásico da enzima, formando um complexo bastante estável, que 

tem sua estabilidade relacionada essencialmente com a estrutura química do inibidor 

(SANTOS et al., 2007). 

 

1.1.2 Reativação da AChE inibida por OFs 

 

Durante a inibição da AChE por OFs o sítio esterásico fosforilado dessa 

enzima pode sofrer regeneração hidrolítica espontânea lentamente (TAYLOR, 2005). 

No entanto, esse processo pode ser acelerado pela adição de um nucleófilo forte 

como uma oxima (GONÇALVES et al., 2011). 

A desfosforilação da serina do sítio ativo da AChE é denominada de 

reativação, considerada o principal mecanismo de ação das oximas (GIACOPPO et 

al., 2014), que tem a capacidade de atacar o grupo fosfórico do agente neurotóxico e 

removê-lo do sítio ativo da enzima reativando-a (Figura 22, p. 134) (GONÇALVES et 

al., 2011). Porém, na ausência desta, o processo de reativação para a maior parte 

dos complexos AChE-OF é insignificante, tornando a reação de envelhecimento 

(considerada irreversível) majoritária (GIACOPPO et al., 2014). A reativação 

utilizando oximas baseia-se na capacidade de remoção do grupo fosforil do sítio 

ativo. Se na estrutura da oxima possui nitrogênio ligado ao anel aromático ocorre, 

durante a reativação, a atração da porção positivamente carregada (o nitrogênio 

aromático) da molécula de oxima pelo sítio aniônico da AChE, permitindo assim, que 

a parte ativa da oxima posicione-se sobre o sítio fosforilado da enzima e promova o 

ataque nucleofílico, resultando na formação de um novo aduto (o produto de 

acoplamento entre o OF e a oxima), favorecendo a liberação e reativação da enzima 

(ROSMAN et al., 2009). 
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Figura 22 - Mecanismo de inibição e reativação da AChE. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Giacoppo et al. (2014). 

 

Vale a pena ressaltar que a eficiência dessa reação depende de fatores como 

as estruturas químicas dos OFs e das oximas (JOKANOVIĆ; PROSTRAN, 2009), 

pois a eficácia das oximas muda em relação à estrutura dos OFs e, normalmente, 

estas são usadas para reativação da AChE pela salvaguarda de que a enzima 

fosforilada ainda não tenha sido submetida ao rearranjo intramolecular conhecido 

como envelhecimento enzimático (PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014). 

 

1.2 Método para avaliação da reativação de AChE: o Método de Ellman 

modificado por Oliveira-Silva e colaboradores 

 

Alguns métodos foram desenvolvidos para avaliar a atividade enzimática das 

colinesterases (AChE e/ou BChE). A maioria das metodologias utilizadas para essa 

finalidade baseia-se em métodos espectrofotométricos, como o Método de Ellman e 
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Colaboradores (1961), que objetiva quantificar a atividade enzimática à medida que 

ocorre a hidrólise do substrato (PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014). Nesse 

método, a atividade anticolinesterásica pode ser determinada através da 

mensuração da taxa de produção de tiocolina à medida que a AChE eritrocitária 

hidrolisa a acetiltiocolina no meio. Com a continuação da reação à tiocolina 

produzida reage com o ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico) (DTNB - reagente de 

Ellman) formando o ácido tionitrobenzóico (TNB), composto responsável por conferir 

coloração amarela à reação e cuja taxa de produção pode ser determinada 

cineticamente por espectroscopia de UV-Visível em 412 nm. Este método apresenta 

bastante sensibilidade podendo ser aplicado a pequenas quantidades de tecido e 

em baixas concentrações de enzima. A acetiltiocolina, que é o substrato utilizado, é 

um análogo do substrato natural (acetilcolina) (ELLMAN et al., 1961). Esta é a 

metodologia analítica espectrofotométrica para a determinação das intoxicações por 

compostos OFs e carbamatos proposta em maior escala mundialmente (MELO, 

2006).  

No método de Ellman modificado por Oliveira-Silva e Colaboradores (2000), a 

quantificação da atividade enzimática é realizada tanto para a Butirilcolinesterase 

(BChE), presente no plasma, quanto para a AChE, presente nos eritrócitos, a partir 

de sangue congelado. Inicialmente, após a coleta da amostra de sangue, esta é 

incubada com paraoxon etil, um dos OFs mais tóxicos utilizados como inseticida. 

Posteriormente, é submetida à centrifugação para a separação do plasma e das 

hemácias. Logo após, as hemácias passam por uma série de procedimentos até 

obtenção da chamada “proteína ghost”. Depois, a ambos, “proteína ghost” e plasma, 

é adicionado o composto reativador sintetizado. Em seguida, a cada uma dessas 

misturas, adiciona-se o DTNB e o substrato acetiltiocolina. Passado 30 minutos, 

realiza-se a mensuração da atividade enzimática em espectrofotômetro de 

UV/Visível em 412 nm (OLIVEIRA-SILVA et al., 2000).  

A inibição da AChE impede a hidrolise da acetiltiocolina e a consequente 

liberação de tiocolina no meio reacional, evitando, portanto, que ocorra a reação 

entre tiocolina e DTNB para a formação do composto colorido, o TNB. Desta forma, 

ao adicionar um agente reativador no meio, seu potencial pode ser mensurado à 

medida que a enzima seja regenerada e promova a produção de TNB 

(PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014). 



137 

 

A vantagem desse método em comparação a outras metodologias que fazem 

uso de amostras frescas de sangue está relacionada à possibilidade de as amostras 

congeladas poderem ser estocadas sem perda da atividade enzimática e 

capacidade de medir com precisão e especificidade a atividade enzimática da AChE 

e BChE (OLIVEIRA-SILVA et al., 2000).   

Na preparação da parte eritrocitária das amostras, o processo de lise e 

lavagem das células é muito importante, visto que as hemoglobinas presentes nos 

eritrócitos precisam ser removidas, pois podem interferir na análise, já que possuem 

o pico máximo de absorbância (410 nm) muito próximo ao pico de absorbância do 

ácido tionitrobenzóico (412 nm) (JIMÉNEZ-DIAZ; MARTÍNEZ-MONGE, 2000; 

TECLES; CÉRON, 2003). 

Vários estudos empregam o método de Ellmam modificado por Oliveira-Silva 

e Colaboradores (2000) para a determinação da atividade enzimática da 

acetilcolinesterase (OLIVEIRA-SILVA et al., 2001; MOREIRA et al., 2002; ARAÚJO 

et al., 2007; PASIANI, 2012; RIBEIRO et al., 2012; SANTOS, 2013; CÂMARA et al., 

2013). 

 

1.3 Oximas 

 

Até o ano de 1951 a atropina parecia ser o único antídoto disponível para o 

tratamento de envenenamento por compostos OFs. No entanto, a partir deste 

mesmo ano, Jandorf deu o primeiro passo para tentar solucionar este problema, ao 

mostrar que a hidroxilamina poderia decompor os OFs in vitro. Inspirado por estes 

resultados, Wilson, também em 1951, mostrou em suas pesquisas a reativação da 

AChE inibida por tetraetilpirofosfato in vitro utilizando hidroxilamina, obtendo assim, 

o primeiro resultado de sucesso de reativação da AChE fosforilada (STOJILJKOVIĆ; 

JOKANOVIĆ, 2006). Em 1955 Wilson e Ginsburg nos Estados Unidos e Childs e 

Colaboradores no Reino Unido, pesquisaram e publicaram de forma independente 

sobre a eficácia do composto metilcloreto de piridina-2-aldoxima (pralidoxima) em 

reativar a AChE fosforilada (EYER; WOREK, 2007). Foi descoberto então que as 

oximas eram antídotos específicos mais eficientes que a hidroxilamina 

(STOJILJKOVIĆ; JOKANOVIĆ, 2006), uma vez que a reativação com a pralidoxima 

ocorre a uma velocidade cerca de um milhão de vezes maior do que a obtida pela 

hidroxilamina (TAYLOR, 2005; STOJILJKOVIĆ; JOKANOVIĆ, 2006; PETRONILHO; 
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PINTO; FIGUEROA-VILLAR, 2011). Wilson constatou que poderia restaurar a 

capacidade esterásica da AChE fosforilada através de substâncias que deslocassem 

o grupo fosforil da enzima (PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014), podendo 

este feito ser alcançado por um nucleófilo, onde a interação de um nitrogênio 

quaternário com o subsítio negativo do centro ativo colocaria o nucleófilo em posição 

oposta ao átomo de fósforo, resultado no que foi conseguido com a pralidoxima 

(TAYLOR, 2005; PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014). 

As oximas foram estudadas por alguns pesquisadores no século XX e ainda 

continuam sendo atualmente, particularmente, em virtude da ampla variedade de 

matérias-primas disponíveis para sua síntese, bem como, pela facilidade com que 

são preparadas e pelas suas variadas aplicações na indústria química e 

farmacêutica (ARAÚJO; GONÇALVES, 2015). 

O termo oxima deriva da contração das palavras oxigênio e imina (oxigênio + 

imina), e foi definido assim primeiramente no século XIX (ARENA, 1979). Esses 

compostos orgânicos obedecem à fórmula molecular geral RR′C=NOH (Figura 23), 

onde R é um substituinte orgânico e R′ pode ser um hidrogênio ou um grupo 

orgânico qualquer (TÜRKKAN et al., 2012). São obtidas normalmente por reação de 

condensação entre uma substância carbonilada (aldeído ou cetona) e uma amina, 

sendo frequentemente chamadas de base de Schiff (PERES, 2009) e, consideradas, 

portanto, análogos das iminas (DIETER; DATER, 1993). 

 

Figura 23 - Estrutura geral das oximas. 

 

 

 

Fonte: Wanderlind et al. (2014). 

 

As oximas são compostos estáveis e facilmente sintetizados, sendo 

classificadas em aldoximas e cetoximas (Figura 24, p. 138), a depender da natureza 

dos substituintes R e R′ em sua estrutura (ARAÚJO; GONSALVES, 2015).  As 

cadeias laterais (R e R′) das cetoximas são grupos orgânicos alquila, enquanto que 
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nas aldoximas um destes dois substituintes representa necessariamente um átomo 

de hidrogênio (VOLLHARDT; SCHORE, 2004). Além disso, estas podem ser 

encontradas sob duas formas geometricamente distintas, a forma E (isômero trans) 

e a forma Z (isômero cis) (DIETER; DATER, 1993). Segundo a convenção de Cahn-

Ingold-Prelog, quando o grupo alquila de maior prioridade estiver do mesmo lado 

que a hidroxila, o isômero será do tipo Z (syn) e, quando este aparecer em posição 

oposta, o isômero será do tipo E (anti) (MILIOS; STAMATATOS; PERLEPES, 2006). 

Estes isômeros (das oximas) possuem propriedades químicas diferentes e podem 

apresentar propriedades biológicas distintas (ARAÚJO; GONSALVES, 2015). 

 

Figura 24 - Representação da estrutura geral das aldoximas e cetoximas. 

 

 

 

Fonte: Araújo; Gonsalves (2015). 

 

Por serem ótimos nucleófilos, as oximas são consideradas excelentes 

agentes detoxificantes, por isso, são utilizadas como antídotos contra intoxicações 

por compostos neurotóxicos (JOKANOVIĆ; PROSTRAN, 2009). A exemplo da 

pralidoxima (2-PAM), trimedoxima (TMB-4) e obidoxima (ou toxogonina), que são as 

mais empregadas com a finalidade supracitada (PETRONILHO; PINTO; FIGUEROA-

VILLAR, 2011) e cujas estruturas estão mostradas na figura 25 (p. 139). 

O crescente interesse por essa classe de compostos não está relacionado 

apenas a suas propriedades detoxificantes. As oximas possuem importantes 

aplicações farmacêuticas e sintéticas, sendo geralmente utilizadas como 

componentes químicos para a síntese de produtos farmacêuticos e agrícolas 

(TÜRKKAN et al., 2012), principalmente em razão, respectivamente, de sua ampla 

aplicação terapêutica, uma vez que apresentam atividades antibacteriana, anti-

inflamatória, imunossupressora, além de ação inseticida, herbicida e fungicida 

(ABELE, E.; ABELE, R.; LUKEVICS, 2007). 
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Figura 25 - Estrutura das principais oximas utilizadas atualmente como antídotos para intoxicação por 

OFs. 

 

 

 
 

Fonte: Silva et al. (2012). 

 

1.4 Produtos naturais e semi-síntese 

 

Produtos naturais vêm sendo utilizados a milhares de anos com a finalidade 

de combater algumas patologias humanas. Ao longo da última década, o interesse 

nesses produtos e em seus mecanismos de ação tem sido intensificado 

(BEDNARCZYK-CWYNAR; ZAPRUTKO, 2015), fazendo com que atualmente 

substâncias de ocorrência natural desempenhem um importante papel no 

desenvolvimento e descoberta de novas drogas (NEWMAN; CRAGG, 2007). Os 

compostos naturais podem ser submetidos a diversas transformações químicas 

(semi-síntese), empregando-se diferentes metodologias, com o intuito de obterem 

novos derivados. Esses compostos semissintéticos obtidos como resultado de tais 

transformações, muitas vezes, exibe uma atividade farmacológica mais vantajosa do 

que os compostos de origem (BEDNARCZYK-CWYNAR; ZAPRUTKO, 2015). 

Dentre os compostos naturais, o uso de óleos essenciais como produtos de 

partida para a síntese orgânica é bastante funcional, uma vez que há grande 

interesse global na proteção do meio ambiente (PINTO, 2013), e estes produtos são 

de fácil acesso e obtidos a partir de recursos renováveis (DUARTE, 2014). Em 

adição, existe ainda a originalidade de suas estruturas químicas, as quais 

geralmente despertam grande interesse para processos de semi-síntese e síntese 

total (BUTLER, 2005). Os óleos essenciais são compostos naturais originários do 

metabolismo secundário de plantas e apresentam complexa composição química, 
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dentre as quais, se destacam os terpenos e os fenilpropanóides (GONÇALVES et 

al., 2003), sendo obtidos a partir de partes de plantas por destilação a vapor 

(DUARTE, 2014). Industrialmente, são utilizados como aromatizantes de vários 

produtos, especialmente alimentícios e de perfumaria, além de produtos 

farmacêuticos (GONÇALVES et al., 2003).  

Do número de novas substâncias ativas ou novas entidades químicas 

aprovadas como fármacos entre 1981 e 2006, que totalizou 1184 moléculas, 50% 

são produtos naturais, 47% correspondem a derivados semissintéticos de produtos 

naturais, mímicos de produtos naturais e produtos sintetizados com grupos 

farmacofóricos baseados em produtos naturais, 18% são produtos biológicos e 

vacinas e 30% são substâncias totalmente sintéticas (NEWMAN; CRAGG, 2007). 

Segundo Ojima (2008), de todos os fármacos aprovados pela Food and Drug 

Administration (FDA), 57,7% são baseados em produtos naturais, sejam eles 

derivados, mímicos ou análogos. 

 

1.4.1 Cinamaldeído 

 

O cinamaldeído ou aldeído cinâmico é obtido a partir do óleo essencial 

extraído das cascas secas, principalmente, da canela do Ceilão (Cinnamomum 

verum ou C. zeylanicum) e da canela da China (C. cassia), as duas espécies de 

maior interesse comercial empregadas nesse processo (LIMA et al., 2005). É o 

componente majoritário de ambas as espécies, nas quais encontra-se sob a forma 

de trans-cinamaldeído (DUARTE, 2014). O óleo essencial extraído da canela do 

Ceilão contém no mínimo 60% deste constituinte, enquanto a da China possui entre 

70 e 90% (ZANARDO; RAMBO; SCHWANKE, 2014). Esta substancia apresenta-se 

como um líquido amarelo pálido de aspecto mais viscoso que a água, na qual é 

ligeiramente solúvel (DUARTE, 2014). Pode ser isolado de sua fonte natural através 

da técnica de destilação a vácuo, visto que seu ponto de ebulição em condições 

normais de pressão é de 250°C (SILVA, 2011).  

O cinamaldeído é o responsável pelas características organolépticas da 

canela, conferindo o aroma inconfundível e o sabor adocicado e picante desta 

especiaria (ZANARDO; RAMBO; SCHWANKE, 2014). Em razão disto, é utilizado 

como aromatizante de produtos alimentícios, como sorvetes, chicletes, doces e em 

bebidas como café e chás, além disso, apresenta propriedades inseticida, 
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antifúngica e atividade antimicrobiana (DUARTE, 2014). A canela é utilizada 

mundialmente na perfumaria e culinária em razão de suas propriedades 

aromatizantes e condimentares, além de sua utilização popular como estimulante 

digestivo, tônica, carminativa e antiespasmódica (LIMA et al., 2005). A figura 26 

mostra a estrutura química do cinamaldeído. 

 

Figura 26 - Estrutura química do cinamaldeído. 

 

 

Fonte: Duarte (2014). 

 

1.4.2 Citronelal 

 

O citronelal é o principal constituinte do óleo essencial extraído das folhas do 

eucalipto da espécie Eucalyptus citriodora (PIRES; XAVIER, 2001), a principal 

espécie explorada no Brasil (VITTI; BRITO, 2003), a qual é a mais rica e econômica 

fonte de citronelal (CASTRO et al., 2008). A extração do óleo essencial é realizada 

por arraste a vapor, obtendo-se rendimento entre 1 e 1,6%, sendo a concentração 

de seu principal componente, o citronelal, estimada entre 65 e 85% (DOGENSKI, 

2013). Esta substância é utilizada nas indústrias de perfumaria e mais comumente 

em produtos de limpeza como sabões e desinfetantes (VITTI; BRITO, 2003), 

principalmente em razão de sua propriedade antisséptica (CASTRO et al., 2008). 

Além disso, é largamente utilizado, em razão da sua ampla versatilidade, pela 

indústria química como material de partida para várias sínteses de compostos 

sintéticos ou naturais (BENETI, 2009), as chamadas iononas e na síntese de 

vitamina A (VELOSO et al., 2012). 

O citronelal também é obtido a partir do óleo essencial extraído das folhas do 

capim citronela, nome comum para a espécie Cymbopogon nardus (VELOSO et al., 

2012). Originaria da Índia e do Ceilão, essa planta é utilizada na Indonésia como chá 

calmante e digestivo (CASTRO et al., 2010) e pela medicina popular brasileira como 

sedativo e calmante (VELOSO et al., 2012). O óleo essencial dessa espécie contém 
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alto teor de citronelal e geraniol (BARBOSA et al., 2008), sendo o citronelal o 

composto majoritário (36,7%) (CASTRO et al., 2007). O óleo essencial do 

Cymbopogon nardus apresenta ação repelente a insetos além de atividade fungicida 

e bactericida (PERINI, 2008) e também pode ser utilizado na fabricação de 

cosméticos e perfumes (CASTRO et al., 2010). 

O citronelal é um aldeído monoterpênico que se apresenta como um líquido 

incolor de odor refrescante e intenso responsável pelo odor acentuado de limão no 

capim citronela (BENETI, 2009). A figura 27 mostra a estrutura química do citronelal. 

 

Figura 27 - Estrutura química do citronelal. 

 

 

Fonte: Lenardão et al. (2007). 

 

1.4.3 Citronelol 

 

O citronelol é um álcool monoterpênico bastante estável que se caracteriza 

como um líquido de aspecto oleoso com coloração levemente amarelada ou mesmo 

incolor e odor de rosas bastante agradável (BENETI, 2009). Pode ser obtido 

naturalmente através da técnica de destilação a vapor dos óleos essenciais 

extraídos das folhas de algumas plantas utilizadas na medicina popular como 

Cymbopogon citratus, Cymbopogom nardus e Lippia alba (BRITO et al., 2013) ou 

por síntese a partir do seu aldeído correspondente, o citronelal. Algumas atividades 

farmacológicas já foram descritas para essa substância, tais como: antibacteriana, 

antifúngica, antiespasmódica e anticonvulsivante (BASTOS et al., 2009). 

O citronelol tem grande importância para a indústria de fragrâncias, além 

disso, é utilizado também na indústria alimentícia, de bebidas, de cosméticos e 

farmacêutica (AGUIAR; MOREIRA; CASTRO, 2001). A figura 28 (p. 143) mostra a 

estrutura química do citronelol. 
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Figura 28 - Estrutura química do citronelol 

 

 

 

Fonte: Bastos et al. (2009). 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A parte experimental do estudo foi desenvolvida nos Laboratórios de Química 

Geral e Inorgânica e de Química Analítica, localizados no Prédio de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) - Campus 

Petrolina Centro. Os laboratórios ofereciam as condições necessárias para a 

execução do estudo experimental, dispondo de equipamentos, materiais e reagentes 

para o desenvolvimento das sínteses e dos testes de reativação da AChE, sendo o 

uso dos ambientes autorizado pelos coordenadores dos mesmos (Anexos C e D). 

 

2.1 Síntese das oximas 

 

2.1.1 Equipamentos, materiais e vidrarias 

 

- Agitador magnético com aquecimento NI1103-E (Nova Instruments®) 

- Balança analítica FA-2104N (Celtec®) 

- Banho ultratermostático SL 152/10 (Solab®) 

- Bomba de vácuo modelo 132 (Prismatec®) 

- Câmara UV ME (DP Trevenzolli®) 

- Cubetas de quatzo com 1,00 cm de percurso óptico (Ioncel®) 

- Espectrofotômetro UV-Visível com varredura DR5000 (Hach®) 

- Espectrofotômetro UV-Visível Model Nova 1600UV (Nova Instruments®) 

- Medidor de pH m PA210 (MS Tecnopon® Instrumentação) 

- Placa CCDA (Alugram® XtraSil G/UV) 

- Rota-evaporador RE52A (Union Laboratories England®) 

- Termômetro 210°C 105979/11 (Inconterm®) 

- Os materiais e vidrarias utilizados foram os de uso comum em laboratórios de 

química, tais como: balão de reação, erlenmeyer, funil de separação, béquer, 

suporte universal, bastão de vidro, garras metálicas, material de limpeza, recipiente 

para descarte de resíduos, e outros.  

  

2.1.2 Reagentes 

 

- Acetona PA (Proquímios) 
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- Acetato de etila 99,5% PA (Neon) 

- Acetato de sódio PA (Proquímios) 

- Ácido acético glacial PA (Proquímios) 

- Ácido clorídrico PA (Dinâmica) 

- Anidrido acético PA (Vetec) 

- Citronelal (doação da empresa Citratus Ibertech) 

- Citronelol (doação da empresa Citratus Ibertech)  

- Cloridrato de hidroxilamina PA (Dinâmica) 

- Dimetilsulfoxido (Vetec) 

- Éter etílico PA (Proquímios) 

- Hexano PA (Synth) 

- N-Butanol PA (Isofar) 

- Nitrito de sódio PA (Proquímios)  

- Piridina PA (Synth) 

- Sulfato cúprico pentahidratado PA (Proquímios) 

- Sulfato de sódio anidro PA (Vetec) 

- Trans-cinamaldeído ≥ 98,00% (Sigma-Aldrich) 

 

Todas as soluções aquosas necessárias para a realização dos experimentos 

da presente pesquisa foram preparadas com água deionizada. 

 

2.1.3 Síntese do butil nitrito 

 

Primeiramente foi realizada a síntese do butil nitrito, o qual foi utilizado para 

fornecer o cátion nitrosila NO+ no meio reacional na reação que empregou a 

metodologia de oximação de olefinas. A figura 29 mostra o esquema reacional. 

 

Figura 29 - Esquema reacional da síntese do butil nitrito. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Para a síntese do butil nitrito foram misturados, sob agitação e em um balão 

de reação fechado com septo e imerso em banho de gelo a - 5 ºC, 20,00 mL (184,00 

mmol) de uma solução de nitrito de sódio (NaNO2) 9,20 mol/L e 8,50 mL (92,89 

mmol) de n-butanol. A esta mistura foi gotejado lentamente 15,00 mL de ácido 

clorídrico concentrado (~ 12,00 mol/L). O término da síntese foi verificado via 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD) após 3 h de reação, na qual foi revelada 

a conversão quase que completa do reagente para o produto, sendo este, um líquido 

amarelo de odor forte e irritante. O produto obtido (sobrenadante) foi removido da 

mistura reacional com o auxílio de uma pipeta, sendo posteriormente utilizado nas 

reações onde foi empregada a metodologia de oximação para olefinas sem 

nenhuma purificação prévia (butil nitrito bruto). O rendimento foi de 80%. 

 

2.1.4 Síntese da oxima do citronelol 

 

Inicialmente, antes de realizar a síntese da oxima, o citronelol foi submetido à 

reação de acetilação, no intuito de adicionar o grupo acetila à molécula, para evitar 

que possíveis reações secundárias e indesejadas viessem a ocorrer em virtude da 

presença do grupo hidroxila na matéria prima. 

 

2.1.4.1 Acetilação do citronelol 

 

A figura 30 mostra o esquema reacional da reação de acetilação do composto 

natural, citronelol. 

 

Figura 30 - Esquema reacional de acetilação do citronelol. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Para a reação de acetilação do citronelol foram misturados, sob agitação e 

em um balão de reação à temperatura ambiente (25 ºC), 1,00 mL (5,47 mmol) de 
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citronelol, 2,60 mL (27,50 mmol) de anidrido acético e 1,33 mL (16,51 mmol) de 

piridina. Após 3 h de reação o produto foi extraído com acetato de etila (2 x 15,00 

mL) e lavado com água deionizada (3 x 25 mL). A fase orgânica foi seca com 

Na2SO4. Em seguida, o solvente foi evaporado em rotaevaporador rotativo, obtendo-

se um líquido viscoso de coloração amarelada bem clara e odor agradável, com 

rendimento bruto de 95%. O produto obtido foi posteriormente utilizado para a 

elaboração de sua oxima correspondente sem nenhum tratamento prévio. A 

caracterização para este produto foi realizada através de Cromatografia em Camada 

Delgada.  

 

2.1.4.2 Síntese de oximação do citronelol acetilado 

 

A figura 31 mostra o esquema reacional da reação de oximação do citronelol 

após incorporação do grupo acetila a sua molécula. 

 

Figura 31 - Esquema reacional da síntese de oximação do citronelol acetilado (Acetato de 6-
(hidroximino)-3,7-dimetil-7-cloro-octila). 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Na síntese da oxima do citronelol acetilado foram misturados, sob agitação e 

em um balão de reação imerso em banho de gelo a - 10 ºC, 0,50 g (2,52 mmol) de 

citronelol acetilado e 1,00 g (9,70 mmol) de butil nitrito. Sobre esta mistura foi 

gotejado lentamente 1,00 mL de ácido clorídrico concentrado (~ 12,00 mol/L), 

vedando-se o recipiente ao final. Após 3 h de reação, a mesma foi finalizada 

adicionando-se 10,00 mL de água deionizada gelada. O produto foi extraído com 

20,00 mL de acetato de etila e lavado com água deionizada (3 x 25 mL). A fase 

orgânica foi seca com Na2SO4. O solvente foi evaporado em evaporador rotativo a 

50 ºC, obtendo-se um líquido viscoso de coloração azul e rendimento bruto de 90%. 
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A caracterização para esta oxima foi realizada através de CCD e espectro de 

absorção molecular do complexo Cu2+-oxima.  

 

2.1.4.3 Ensaio qualitativo de complexação para a oxima do citronelol acetilado 

 

Com o intuito de caracterizar a oxima do citronelol acetilado foi realizado um 

experimento espectrofotométrico qualitativo para avaliar se ocorria alguma reação 

de complexação entre os íons Cu2+ e a oxima supostamente preparada capaz de ser 

detectada visualmente (colorimetricamente) em meio tamponado e empregando-se 

uma mistura de solventes: água e DMSO (dimetilsulfóxido) (1:1 v/v), uma vez que a 

mistura tautomérica nitroso-oxima, composto de partida utilizado neste experimento, 

é insolúvel em meio aquoso. 

Para a realização deste ensaio foram preparadas soluções de tampão 

H3CCOOH/H3CCOONa em pH 4,70, de CuSO4 0,025 mol/L acidificada e da mistura 

tautomérica nitroso-oxima 0,016 mol/L.   

A solução tampão pH 4,70 foi preparada misturando-se soluções de acetato 

de sódio e ácido acético equivalentes (0,05 mol/L) e na mesma proporção, para um 

volume final de 50,00 mL. 

Para a preparação da solução 0,025 mol/L de íons Cu2+ foram dissolvidos 

0,062 g de CuSO4.5H2O em uma solução de HCl 0,001 mol/L para o volume final de 

10,00 mL.  

Para a preparação da solução 0,016 mol/L da mistura tautomérica nitroso-

oxima foram dissolvidos 0,034 g dessa mistura em 5,0 mL de (DMSO). 

Para a realização da leitura no espectrofotômetro as soluções foram 

misturadas em cubeta de quartzo para um volume final de 3,00 mL nas seguintes 

proporções: 

- 1000,00 µL de solução tampão pH 4,70; 

- 1000,00 µL de DMSO; 

- 500,00 µL de solução da mistura tautomérica nitroso-oxima 0,016 mol/L; 

- 50,00 µL de solução de íons Cu2+ 0,025 mol/L; 

- 450,00 µL de água deionizada. 

Após a mistura completa de todos os reagentes utilizados neste ensaio, as 

concentrações finais referentes ao íon Cu2+ e à mistura tautomérica nitroso-oxima 

foram 2,70 mmol/L e 0,42 mmol/L respectivamente. Para fins de comparação visual 



151 

 

o branco também foi preparado. Para isto, foram misturadas todas as soluções nas 

mesmas proporções descritas anteriormente, com exceção para a solução de íons 

Cu2+ 0,025 mol/L, cuja alíquota foi substituída por água deionizada. 

 

2.1.5 Síntese da oxima do citronelal 

 

A figura 32 mostra a rota sintética da oxima do citronelal. 

 

Figura 32 - Esquema reacional de síntese da oxima do citronelal. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Para a síntese da oxima do citronelal foram misturados, sob agitação e em 

um balão de reação à temperatura ambiente (25ºC), 0,40g (5,76 mmol) de cloreto de 

hidroxilamina, 1,00 mL de água deionizada, 5,00 mL de metanol, 1,00 mL (5,54 

mmol) de citronelal e 1,00 mL (12,40 mmol) de piridina, nesta ordem, vedando-se o 

balão ao final. Após 1h sob agitação, a reação foi deixada em repouso por 48h. Em 

seguida foi adicionado 10,00 mL de metanol à reação, a qual foi levada a banho-

maria a 70ºC para evaporação a quente do solvente. Logo após, a fase orgânica foi 

extraída com acetato de etila (3 x 10,00 mL) e lavada com água deionizada (3 x 

20,00 mL). Foi utilizado sulfato de sódio anidro (Na2SO4) para secar as fases 

orgânicas após combinação das mesmas. Depois o produto foi concentrado por 

evaporação do solvente em evaporador rotativo, obtendo-se um líquido viscoso de 

coloração amarelada bem clara e rendimento bruto equivalente a 90%. A purificação 

foi realizada através de cromatografia em coluna com sílica gel 60 utilizando sistema 

de solventes hexano/acetato de etila (6:1). A caracterização foi realizada através de 

CCD e de RMN de 1H e 13C. 
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2.1.6 Síntese da oxima do cinamaldeído 

 

A figura 33 mostra o esquema reacional da reação de síntese para obtenção 

da oxima do cinamaldeído. 

 

Figura 33 - Esquema reacional de síntese da oxima do cinamaldeído. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Para a síntese da oxima do cinamaldeído (Oxima do 3-fenil-prop- 2E-enila) 

foram misturados, sob agitação e em um balão de reação, 1,33 g (10,06 mmol) de 

trans-cinamaldeído, 1,44 g (20,72 mmol) de cloreto de hidroxilamina e 2,8 g (34,13 

mmol) de acetato de sódio dissolvido em 20 mL de etanol a 50% (v/v). Essa mistura 

foi deixada sob agitação e aquecimento em banho-maria por 2 h. Em seguida, o 

aquecimento foi desligado e a mesma permaneceu apenas sob agitação por mais 22 

h. Após esse tempo, foi observado a formação de um precipitado branco que ficou 

em suspensão na solução. O sobrenadante contendo o sólido branco foi removido 

do meio com auxílio de uma pipeta de Pasteur e depois filtrado, lavado com água 

deionizada e colocado para secar a temperatura ambiente. Após a secagem do 

sólido obtido verificou-se o ponto de fusão e o rendimento do mesmo sem 

purificação prévia. A caracterização para esta oxima foi realizada através de ponto 

de fusão em banho de glicerina, Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e RMN 

de 1H e 13C.  

 

2.2 Procedimentos do estudo de reativação da AChE 

 

2.2.1 Recrutamento dos doadores de sangue 
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A seleção dos voluntários foi realizada através de entrevista baseada no 

questionário (Anexo E) validado pelo Ministério da Saúde para a triagem clínica de 

doadores de sangue, a fim de se avaliar a história clínica e epidemiológica, do 

estado atual de saúde, dos hábitos e comportamentos do doador para determinar se 

o mesmo se encontrava em condições de doar sangue sem prejuízo à sua saúde e 

aos testes de reativação da AChE.  

 

2.2.2 Doadores das amostras de sangue 

 

No total foram quatro doadores de sangue, os quais estavam dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 2.712, de 12 de novembro de 2013, que 

redefine os requisitos e critérios específicos (Tabela 25) para técnicas de 

procedimentos hemoterápicos no Brasil e, atendiam aos critérios de inclusão e 

exclusão para doadores de sangue do estudo em questão, e que supostamente 

nunca foram expostos a agentes anticolinesterásicos. 

 

Tabela 25 - Requisitos e critérios adequados para doação de sangue. 
 

REQUISITOS CRITÉRIOS 

 

Idade 

- Mínimo 16 anos; 

- Máximo 69 anos. 

Peso mínimo - 50 kg 

 

 

Sinais vitais 

- Temperatura axilar menor ou igual a 37°C;  

- Pulso regular, rítmico, com frequência entre 50 e 100 batimentos 

por minuto;  

- Pressão arterial (PA): 

   PA sistólica - no máximo 180 mmHg; 

   PA diastólica - no mínimo 60 mmHg e no máximo 100 mmHg. 

 

Estar com boa saúde 

- Não estar incluído nas causas de inaptidão definitiva* ou 

temporária**; 

- Estilo de vida saudável e sem riscos de doenças 

infectocontagiosas e graves.  

Fonte: Adaptado de Brasil (2013). 
*Inaptidão definitiva - quando o indivíduo apresenta um estado que gera impossibilidade constante de 
doar sangue. 
**Inaptidão temporária - quando o indivíduo apresenta estados nos quais não pode doar sangue, no 
entanto, quando deixarem de existir ou algum tempo depois, a doação pode ser realizada. 
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2.2.3 Coleta das amostras de sangue 

 

Os procedimentos utilizados para a coleta de sangue estavam de acordo com 

os preconizados pela Portaria nº 2.712, de 12 de novembro de 2013. 

O Laboratório onde o procedimento de coleta do sangue foi realizado oferecia 

infraestrutura condizente com a prevista pela RDC nº 50, de 21 de Fevereiro de 

2002, dispondo de ventilação natural e artificial, com temperatura variando entre 20 

e 26ºC, iluminação que permitia a perfeita visualização do ambiente, do usuário e 

dos materiais usados na coleta, lavatório, além de equipamentos e utensílios 

necessários a este fim, como: cadeira, apoio para braço, lixeira para lixo comum e 

lixeira para material potencialmente infectante. 

 

2.2.3.1 Material utilizado na coleta das amostras de sangue 

 

- Agulha (SR®); 

- Álcool 70% (Ciclo Farma®); 

- Algodão (Nathalya®); 

- Curativo adesivo (Ciesx® do Brasil); 

- Garrote (Vacuette® do Brasil); 

- Seringa (SR®); 

- Tubo heparina a vácuo 10 mL (Labor Import®) 

 

2.2.3.2 Procedimentos na coleta das amostras de sangue 

 

As coletas das amostras de sangue foram realizadas, por profissional 

habilitado (Farmacêutico, Anexo F), através de uma única punção venosa com 

seringa de 10,00 mL e agulha, sendo o sangue coletado dispensado em tubos 

contendo o anticoagulante heparina e homogeneizado suavemente. 

O flebotomista (farmacêutico), no momento da coleta, estava munido de todos 

os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para a realização do 

procedimento: jaleco, calça, sapato fechado, luva descartável e protetor facial. Após 

a higienização antisséptica das mãos e calçar as luvas de procedimento, o 

profissional escolheu o local para fazer a punção venosa no doador, realizando a 
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antissepsia deste e, logo após, o garroteio do braço fez a coleta de 10,00 mL de 

sangue de cada indivíduo.  

Todo o material utilizado neste procedimento foi descartável, estéril e 

apirogênico. O doador esperou no local, no mínimo, 15 minutos antes de ser 

liberado. 

 

2.2.3.3 Frequência das coletas 

 

Foram coletadas duas amostras de sangue a cada semana, no período de 14 

a 26 de dezembro de 2015, totalizando 4 coletas. Cada voluntário doou sangue 

apenas uma vez.  

 

2.2.4 Princípio da análise 

 

A análise da AChE foi realizada através do método de Ellman modificado por 

Oliveira-Silva et al. (2000). Neste método, a análise da atividade da enzima baseia-

se na quantificação de Ácido Tionitrobenzóico formado em solução de tampão de 

análise, que tem por função manter o pH estável para um melhor desempenho da 

enzima. A partir da clivagem da acetiltiocolina pela AChE, ocorre a formação de um 

grupo tiol (tiocolina), que se ligará a moléculas de Ácido Ditionitrobenzóico (DTNB), 

produzindo moléculas de Ácido Tionitrobenzóico livre e ácido 2-nitrobenzóico-5-

mercaptotiocolina, como pode ser visto na figura 34 (p. 155). 

A formação do Ácido Tionitrobenzóico promove a mudança de coloração da 

solução para amarela, desta forma pode-se realizar cineticamente a quantificação da 

atividade enzimática através de análise espectrofotométrica no comprimento de 

onda de 412 nm por um período de três minutos e meio. 

A quantificação da atividade enzimática foi realizada apenas para a AChE 

presente nos eritrócitos que refletem com mais acurácia os resultados dos testes 

(THIERMANN; WOREK; EYER, 2007) e apresenta sensibilidade similar à 

acetilcolinesterase do SNC (WOREK et al., 2004). 
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Figura 34 - Esquema de formação do Ácido Tionitrobenzóico. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Petronilho; Figueroa-Villar (2014); Razzino (2007). 

 

2.2.4.1 Equipamentos, materiais e vidrarias 

 

- Balança analítica (Celtac® FA-2104N) 

- Béqueres 

- Centrífuga (HT®) 

- Ependorfs 

- Espectrofotômetro (Nova Instruments® modelo NI-1600 UV) 

- Pipeta automática de volume ajustável 20-200,0μL (Digipet®) 

- Pipeta automática de volume ajustável 100-1000,0μL (Kacil®) 

- Pipeta automática de volume ajustável 1000-5000,0 μL (Labtex®) 

- Ponteiras para pipetas automáticas 

- Tubos de ensaio 

- Tubos Falcon 15 mL (TPP®) 
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2.2.4.2 Reagentes 

 

- Dimetilsulfóxido (DMSO) PA (Vetec) 

- Fosfato de sódio monobásico PA (Vetec) 

- Fosfato de sódio dibásico PA (Vetec) 

-Diclorvol® 1000 CE ChemoNE 

- Hidróxido de sódio PA (Isofar) 

- Os padrões de iodeto de acetiltiocolina, ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico) (DTNB) 

e pralidoxima foram obtidos na Sigma-Aldrich®. 

 

2.2.4.3 Soluções 

 

A solução de hidróxido de sódio 1,00 mol/L foi preparada dissolvendo-se 0,50 

g dessa substância em água deionizada para um volume final de 50,00 mL. 

Para a preparação da solução tampão de NaH2PO4/Na2HPO4 120,00 mM em 

pH ± 7,60 (tampão de análise), foram dissolvidos 4,14 g de NaH2PO4 e 4,26 g de 

Na2HPO4 em 180,00 mL de água deionizada. Posteriormente, o pH da solução 

tampão foi ajustado para 7,60 utilizando-se uma solução de hidróxido de sódio 1,00 

mol/L previamente preparada, sendo o seu volume final completado com água 

deionizada para 250,00 mL.  

Para a preparação da solução tampão NaH2PO4/Na2HPO4 20,00 mmol/L em 

pH ± 7,60 (tampão de lise), foram dissolvidos 0,69 g de NaH2PO4 e 0,71 g de 

Na2HPO4 em 180,00 mL de água deionizada. Posteriormente o pH da solução foi 

ajustado para 7,60 utilizando-se uma solução de hidróxido de sódio 1,00 mol/L 

previamente preparada, sendo o seu volume final completado com água deionizada 

para 250,00 mL. 

A solução de ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico) (DTNB) 2,00 mmol/L foi 

preparada dissolvendo-se 19,80 mg da substância em solução tampão 

NaH2PO4/Na2HPO4 120,00 mM, para um volume final de 25,00 mL. 

A solução aquosa de iodeto de acetiltiocolina (IAChT) 6,60 mmol/L foi 

preparada dissolvendo-se 19,10 mg da substância em água deionizada, para um 

volume final de 25,00 mL. Essa solução foi diluída posteriormente para a 

concentração de 3,30 mmol/L, a qual foi utilizada nos ensaios. 
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As soluções das oximas foram preparadas na concentração de 100,00 

mmol/L. Para isto, foi solubilizada a massa correspondente de cada oxima em uma 

solução contendo DMSO a 10% (v/v), sendo o volume final completado com tampão 

de análise para 3,00 mL. 

A solução de pralidoxima foi preparada na concentração de 10,00 mmol/L, 

dissolvendo-se 4,11 mg da substância em uma solução contendo DMSO a 10% 

(v/v), sendo o volume final completado com tampão de análise para 3,00 mL. 

A solução correspondente ao branco foi preparada misturando-se DMSO para 

uma concentração 10% (v/v) à solução tampão de análise para um volume final de 

5,00 mL. 

Para a preparação da solução inibidora de Diclorvós 1,00 mg/mL foram 

diluídos 10,00 mg do produto comercial Diclorvol® 1000 CE ChemoNE em tampão 

de análise para um volume final de 10,00 mL. 

Cabe salientar que o organofosforado utilizado para inibição da AChE foi o 

Diclorvós, em substituição ao Paraoxon etil, que é o OF empregado no método de 

Ellman modificado por Oliveira-Silva e colaboradores (2000). 

 

2.2.4.4 Preparação da proteína “ghost” ativa e inibida 

 

Das amostras de sangue coletadas foram separadas alíquotas de 1,80 mL em 

tubos falcons, sendo adicionado a cada um 0,20 mL de solução tampão de análise 

(NaH2PO4/Na2HPO4 120,00 mM - pH 7,60). Em seguida, foram levados a centrifuga 

a 4000 rpm por aproximadamente 15 minutos para separar as hemácias do plasma. 

Após a separação, o plasma foi desprezado e aos tubos foram adicionados 4,50 mL 

de tampão de lise (NaH2PO4/Na2HPO4 20,00 mM - pH 7,60). Depois foram 

congelados a - 6°C e mantidos nesta temperatura por 24 horas (OLIVEIRA-SILVA et 

al., 2000). 

Passada às 24 horas, as soluções de hemácias contidas nos tubos foram 

descongeladas e homogeneizadas, sendo posteriormente submetidas à 

centrifugação por 15 minutos a 4000 rpm. Após a centrifugação o sobrenadante 

gerado foi desprezado e o sedimento foi ressuspenso em 4,50 mL de tampão de 

lise, homogeneizado e novamente centrifugado. Esse processo foi repetido por 3 

vezes. Depois da terceira centrifugação, após a retirada do sobrenadante, o 

sedimento (a enzima) foi dividido em duas alíquotas (amostras), uma destinada a ser 
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a enzima ativa e outra a inativa, a qual recebeu 3,0 mL da solução inibidora de 

Diclorvós (1,00 mg/mL) para agir por 15 minutos. Em seguida, esta última foi 

submetida a três centrifugações a 4000 rpm por 15 minutos, removendo sempre o 

sobrenadante ao final de cada uma delas e adicionando 4,50 mL do tampão de 

análise. Após a terceira etapa de centrifugação o sobrenadante foi removido e 1,50 

mL de tampão de análise foram adicionados à amostra, obtendo-se assim a proteína 

“ghost” inibida.  Quanto à amostra da enzima ativa adicionou-se 1,00 mL de tampão 

de análise. Ambas as amostras foram identificadas e congeladas a - 6°C 

(OLIVEIRA-SILVA et al., 2000). O material biológico desprezado (plasma e 

sobrenadantes) foi colocado em recipiente contendo hipoclorito de sódio. 

 

2.2.4.5 Análise qualitativa do potencial reativador das oximas frente a AChE inibida 

 

Previamente foram preparadas soluções para cada uma das oximas 

sintetizadas (soluções-teste) na concentração de 100,00 mmol/L. Da mesma forma, 

as soluções dos reagentes utilizados durante a análise também foram preparadas. 

Para o ensaio qualitativo de avaliação do potencial de reativação das oximas, 

primeiramente foram preparados os controles positivo e negativo. Para o controle 

positivo foram adicionados em um tubo de ensaio 25,00 L de proteína “ghost” ativa 

e 75,00 L da solução do branco e para o controle negativo, 25,00 L de proteína 

“ghost” inativa e 75,00 L da solução do branco. 

Para a análise de cada uma das substâncias foram adicionados 75,00 L de 

sua respectiva solução-teste e 25,00 L de proteína “ghost” inibida em tubo de 

ensaio, deixando-o sob tratamento por 24 horas, sendo este tempo adotado com 

base no estudo de Bastos (2015). Após esse tempo, em todos os tubos foram 

adicionados 2,00 mL de tampão de análise, 0,50 mL da solução de DTNB e 0,50 mL 

da solução de iodeto de acetiltiocolina. Em seguida, deixou-se transcorrer o tempo 

de 10 minutos para análise visual do ensaio de reativação.  
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2.2.4.6 Quantificação do potencial reativador das oximas 

 

Para análise quantitativa do potencial de reativação das oximas sintetizadas, 

assim como para determinação da atividade catalítica da enzima ativa e inativa, o 

experimento foi realizado em triplicata. 

Para este ensaio inicialmente foram determinadas as atividades catalíticas da 

AChE tanto ativa (ZL) quanto inibida (ZI). Para isto, foram adicionados 25,00 L de 

proteína “ghost” livre (ZL) em um tubo de ensaio e 25,00 L da proteína “ghost” 

inibida (ZI) em outro. Sequencialmente, a ambos os tubos foram acrescentados 

75,00L da solução do branco, deixando-os sob incubação por 24 h. Transcorrido o 

tempo de incubação, aos tubos foram adicionados 2,00 mL de solução tampão de 

análise 0,50 mL da solução de DTNB e 0,50 mL da solução de iodeto de 

acetiltiocolina, sendo imediatamente realizada a leitura, uma vez que ao adicionar a 

solução de substrato (iodeto de acetiltiocolina) é disparada a reação enzimática. A 

leitura foi realizada em espectrofotômetro previamente zerado e programado no 

modo cinético para 412 nm e leitura nos tempos de 0 a 210 segundos, em intervalos 

de 30 segundos. 

Para cada substância analisada foram adicionados 25,00 L de proteína 

“ghost” inibida e 75,00 L de sua respectiva solução-teste, na concentração de 

100,00 mmol/L, em tubo de ensaio, deixando-o sob incubação por 24 h. Transcorrido 

o tempo de incubação, aos tubos foram adicionados 2,00 mL de solução tampão de 

análise 0,50 mL da solução de DTNB e 0,50 mL da solução de iodeto de 

acetiltiocolina, homogeneizando-os por aproximadamente 3 segundos e transferindo 

a solução para cubeta de acrílico, levando-as imediatamente para leitura no 

espectrofotômetro, o qual havia sido zerado anteriormente utilizando-se a solução 

branco. As alíquotas foram analisadas em espectrofotômetro previamente 

programado no modo cinético para 412 nm e leitura nos tempos de 0 a 210 

segundos, em intervalos de 30 segundos. 
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Para calcular a atividade catalítica enzimática da proteína “ghost” (AChE) foi 

empregada uma equação adaptada da apresentada por Razzino (2007) (Equação 

2).  

 

Z = (A/T x 1000) x [FD/(xd)]                  Equação (2) 

 

Onde: 

Z = atividade catalítica enzimática (dada em U de enzima, para qual 1 U de enzima 

hidrolisa 1 µmolde substrato por minuto); 

A = variação de absorbância; 

coeficiente de absorção do Ácido Tionitrobenzóico (1,36 mmol-1mm-1);  

d = caminho ótico (mm);  

T = variação do tempo (minutos); 

FD = fator de diluição da amostra de proteína “ghost” (v v-1). 

 

O cálculo foi efetuado a partir da inclinação (coeficiente angular) da região 

linear da curva de cinética obtida por espectrofotometria de absorção molecular, a 

qual corresponde à variação de absorbância no decorrer do tempo (A/t). 

A taxa percentual de inibição da AChE pelas moléculas de Diclorvós foi 

avaliada pela comparação dos parâmetros cinéticos da enzima na ausência e na 

presença deste inibidor, conforme a equação 3. Para determinação da taxa 

percentual de reativação da AChE pelas oximas, avaliou-se de maneira comparativa 

os parâmetros cinéticos da enzima inibida na ausência e na presença de uma 

substância reativadora (oximas sintetizadas), segundo a equação 4. 

 

% inibição = (ZL - ZI) / ZL x 100                             Equação (3) 

 

                                    % reativação = (ZR - ZI) / ZL x 100                          Equação (4) 

 

Onde: 

ZL = atividade catalítica enzimática da proteína “ghost” livre; 

ZI = atividade catalítica enzimática da proteína “ghost” inibida; 

ZR = atividade catalítica enzimática da proteína “ghost” com reativador. 
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Os resultados do ensaio de reativação da AChE pelas oximas foram 

expressos em porcentagem de reativação. 

Para realização dos cálculos e elucidação dos resultados foram utilizados os 

programas Microsoft Excel versão 2010 e Origin versão 6.0. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A quimioterapia empregada no tratamento de intoxicações agudas por OFs 

associa um anticolinérgico, um depressor do SNC e um reativador da AChE 

(DELFINO; RIBEIRO; FIGUEROA-VILLAR, 2009). Sendo este último, uma 

substância com capacidade de atacar o grupo fosfórico do agente anticolinesterásico 

e removê-lo do sítio ativo da enzima, devolvendo a esta, a sua função normal 

(GONÇALVES et al., 2011). As substâncias empregadas nesse processo de 

reativação pertencem à classe das oximas, as quais se apresentam como 

excelentes nucleófilos, atuando muito bem como agentes detoxificantes 

(JOKANOVIĆ; PROSTRAN, 2009). Atualmente no Brasil a única oxima disponível 

que apresenta estas características é a pralidoxima (LARINI, 2008), a qual tem seu 

uso limitado por não ser eficiente contra todos os OFs, assim como as demais 

oximas disponíveis em outros países, sendo este o motivo mais relevante para que 

no momento pesquisas continuem a ser realizadas no intuito de produzir novas 

drogas que sirvam como antídotos contra agentes anticolinesterásicos (SILVA et al., 

2012). 

Nessa perspectiva, buscou-se nesse estudo experimental o desenvolvimento 

de substâncias da classe das oximas, através da síntese orgânica utilizando 

produtos naturais, para que posteriormente fosse efetuado o teste de reativação da 

AChE inibida por OFs, pelas mesmas.  

 

3.1 Síntese do butil nitrito 

 

A síntese de butil nitrito teve como objetivo fornecer o cloreto de nitrosila 

(NOCl) no meio reacional durante a preparação da oxima do citronelol acetilado. O 

butil nitrito é produzido pela reação de substituição nucleofílica do tipo SN2 entre o 

ácido nitroso (HNO2), que foi formado pelo íon nitrito (NO2
¯) em presença de ácido 

clorídrico concentrado, e o álcool correspondente. Sequencialmente, a ionização do 

ácido nitroso gerou o nucleófilo O=N–O¯, que por sua vez ataca o carbono eletrofílico 

do álcool produzindo nitrito orgânico e água (Figura 29, p. 145) (GONSALVES, 

2012). 
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3.2 Síntese da oxima do citronelol 

 

3.2.1 Acetilação do citronelol 

 

A caracterização do produto obtido após acetilação do citronelol foi realizada 

através de CCD. Após a eluição em sistema de solventes (Hexano/Acetato de etila 

1:2), a placa foi observada sob luz ultravioleta de longo (365 nm) e curto (254 nm) 

comprimentos de onda, e em seguida, foi submetida à exposição a cristais de iodo. 

Posteriormente, a CCD foi submetida à revelação em solução de vanilina sulfúrica, 

conforme figura 35. 

 

Figura 35 - Placa de CCD mostrando o comportamento do citronelol antes e depois da acetilação em 

diferentes reveladores 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Foi observado que na revelação em UV no comprimento de onda de 365 nm 

que tanto a molécula do citronelol quanto a molécula do produto da acetilação não 

expressavam nenhuma mancha, e que na revelação em iodo e vanilina sulfúrica 

percebe-se duas manchas correspondentes a ambas as moléculas. Nestes dois 

últimos reveladores observa-se que o produto da acetilação (citronelol acetilado) 

aparece um pouco acima da molécula de partida (citronelol). Esse fato pode ser 

explicado em função da presença do grupo acetila nesta molécula, uma vez que 

uma das características da reação de acetilação é a diminuição da polaridade 
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promovida pela substituição do grupo hidroxila pelo grupo acetila (LOPES et al., 

2010). O Rf calculado para o citronelol foi de 0,61 e, 0,70 para o produto acetilado. 

Sugerindo assim, que a reação ocorreu com êxito. 

 

3.2.2 Síntese da oxima do citronelol acetilado 

 

Para a obtenção da oxima do citronelol acetilado foi empregada a 

metodologia para reações entre olefinas e cloreto de nitrosila (NOCl), onde ocorre a 

formação de uma α-cloro oxima. Nesta, o NOCl é o agente nitrosante e a reação tem 

início a partir da adição do cátion NO+ à dupla ligação da molécula precursora, 

dando origem a um intermediário. O intermediário formado sofre ataque do ânion 

halogenado (Cl¯), produzindo o β-halo nitroso que, por sua vez, sofre tautomerização 

originando a oxima correspondente (Figura 36) (ARAÚJO; GOSALVES, 2015). 

 

Figura 36 - Mecanismo da reação de oximação do citronelol acetilado. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Durante o processo de síntese o composto almejado apresentava-se como 

um liquído de coloração esverdeada. No entanto, após o processo de extração 

obteve-se um liquido de cor azul clara. Após evaporação do solvente o produto foi 

obtido na forma de um liquido viscoso de coloração azul, como pode ser visto na 

figura 37 (p. 166). 
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Figura 37 - Observação da mudança de coloração no processo de síntese, extração e obtenção do 

produto. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Inicialmente o composto nitroso que se forma está em equilíbrio tautomérico 

com a oxima. Estas se apresentam em solução como uma mistura de dois 

compostos de estruturas químicas distintas encontradas em equilíbrio tautomérico 

observado entre as funções nitroso e oxima (SMITH; MARCH, 2001). Caso o nitroso 

participante desse tautomerismo não possua um hidrogênio ligado ao carbono do 

grupo oxima, ele será estável. Quando o nitroso apresentar esse hidrogênio, o 

equilíbrio químico estará mais deslocado no sentido de formar oxima, que 

geralmente passa a ser o produto mais estável. Entretanto, em alguns casos, apesar 

do hidrogênio tautomerizável na molécula, a interconversão nitroso-oxima não 

acontece de maneira espontânea, mesmo assim, ainda pode ser promovida por 

catálise ácida ou básica em determinados solventes (ARAÚJO; GONSALVES, 

2015). Isto pode ser justificado pelo fato de que a facilidade de tautomerização 

também depende, até certo ponto, da estrutura química do composto (MALLYA; 

NAGENDRAPPA, 2006). 

As soluções orgânicas de oximas tendem a apresentar uma coloração azul ou 

verde, que sugere o favorecimento da formação do monômero de nitroso no meio. 

Isto acontece devido à tautomerização ocorrida em função de aquecimento destas 

soluções em solventes de baixa constante dielétrica (ARAÚJO; GONSALVES, 

2015). 

O deslocamento do equilíbrio nitroso oxima foi conseguido através da adição 

de acetona, favorecendo a formação de oxima. Após um período de 24 h da adição 
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de acetona pode-se perceber a mudança de coloração do produto, de azul para 

marrom. A figura 38 mostra essa mudança de coloração caracterizando o 

deslocamento do equilíbrio. 

 

Figura 38 - Deslocamento do equilíbrio tautomérico nitroso-oxima (a) para oxima (b). 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Após o deslocamento do equilíbrio tautomérico nitroso oxima, o produto 

obtido foi purificado em sílica gel 60 em sistema de solventes (Hexano/Acetato de 

etila) em coluna cromatográfica e acompanhado por CCD. 

Posteriormente a eluição em sistema de solventes (Hexano/Acetato de etila 

1:2), a placa de CCD foi observada sob luz ultravioleta de longo (365 nm) e curto 

(254 nm) comprimentos de onda, e em seguida, foi submetida à exposição a cristais 

de iodo. Em seguida, assim que as manchas obtidas na placa desapareceram, em 

função da reversão do complexo formado entre as substâncias presentes na placa e 

o iodo, elas foram submetidas à revelação em solução de vanilina sulfúrica, 

conforme figura 39 (p. 168). 

A revelação da CCD em UV no comprimento de onda de 365 nm mostrou que 

a molécula de partida (citronelol acetilado) se comporta de modo diferente em 

relação ao produto sintetizado (oxima), não apresentando nenhum ponto (mancha) 

na placa de CCD, como aponta a seta na figura 39 (p. 168). Nos outros reveladores 

pode-se observar o aparecimento de manchas correspondentes a molécula de 

partida e o produto sintetizado, onde é percebido em ambos que as respectivas 

moléculas apresentaram Fator de Retenção (Rf) distintos, sugerindo desta forma 

que a reação efetivamente ocorreu. O Rf calculado para o citronelol acetilado foi de 
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0,88 e para a oxima foi de 0,64. Pôde-se observar perante a revelação da CCD em 

iodo e vanilina sulfúrica a diferença de afinidade das duas substâncias pela fase 

estacionária, sendo o produto mais retido que a molécula de partida, assim, a 

mancha correspondente à molécula de partida se mostra um pouco acima da 

mancha referente ao produto. Uma explicação para esse fato é a similaridade de 

polaridade entre as duas substâncias, já que as manchas se encontram bem 

próximas, e o maior peso molecular do produto, que faz com que este se encontre 

mais abaixo na placa, pois sustâncias de mesma polaridade, mas com pesos 

moleculares distintos eluem de maneira diferente, onde aquelas com maior peso 

molecular eluem mais lentamente. Aliado a isto, há a possibilidade do grupo oxima, 

presente na molécula do produto, formar ligações de hidrogênio com a sílica que 

compõe a placa de CCD deixando-o mais retido na mesma. 

 

Figura 39 - Placa de CCD mostrando o comportamento do composto de partida e do produto obtido 

em diferentes reveladores. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

3.2.2.1 Ensaio de complexação da oxima do citronelol acetilado com o cobre 

 

Para caracterização da oxima do citronelol acetilado também foi realizado um 

ensaio qualitativo de complexação entre o ligante oxima e o cobre (Cu2+). 



170 

 

Neste ensaio, foi possível observar que a solução adquiriu uma coloração 

esverdeada logo nos primeiros segundos de reação, após adição da solução de 

cobre. 

A percepção na mudança de coloração logo após a inserção da solução de 

cobre no meio contendo a oxima indica a formação do complexo cobre-oxima. Essa 

mudança provavelmente aconteceu em razão da absorção de radiação luminosa 

associado a um processo de transferência de elétrons no complexo cobre-oxima 

formado. Desta forma, a transferência de um elétron do grupo oxima (doador do 

ligante) para o cobre (receptor do elétron) resultante da absorção de um fóton, gera 

um produto no estado excitado que envolve predominância do Cu (I) e do grupo 

oxima numa forma radicalar (SKOOG et al., 2007). 

Muitos ligantes nitrogenados possuem grande importância na química de 

coordenação, os quais atuam como doadores de pares eletrônicos, e por esta razão 

formam complexos com um número expressivo de diferentes cátions metálicos, 

resultando em compostos que apresentam variadas características e funções 

(CARRATU, 2000). Entre estes podem ser citados os sistemas não conjugados 

como Bases de Schiff (PATEL; PAREKH; PATEL, 2007); ligantes alcaloides 

derivados de núcleos isoquinolínicos isolados (YUNES; CECHINEL FILHO 2007); a 

amônia e suas variedades substituídas; ligantes com sistemas π conjugados 

ftalocianinas e porfirinas; nitrilas; proteínas respiratórias e enzimas; azidas, diazenos 

e triazenos (COTTON; WILKINSON, 1982). E entre os compostos que apresentam 

cadeias nitrogenadas estão às iminas como, oximas, hidrazonas e semicarbazonas 

(BRUICE, 2006). 

As oximas são ligantes que possuem a capacidade de coordenarem-se ao 

centro metálico, apresentando dois possíveis sítios de coordenação, 

correspondentes ao átomo de nitrogênio da imina e o de oxigênio da hidroxila, a qual 

pode estar desprotonada ou não, além da possibilidade de se ligar ao metal em 

diferentes modos de coordenação e ainda poder formar ligações de hidrogênio intra 

ou intermolecular (MILIOS et al.; 2006). 
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3.2.2.1.1 Espectro de absorção molecular, em função do tempo, do complexo cobre 

oxima 

 

Previamente, foi feita a leitura em espectro de absorção molecular para as 

substâncias de partida utilizadas na síntese da oxima do citronelol acetilado e da 

mistura tautomérica nitroso-oxima antes da adição da solução de cobre. O espectro 

obtido pode ser observado na figura 40 (p. 171). 

Na identificação espectroscópica da mistura tautomérica nitroso-oxima, seu 

espectro no ultravioleta, representado na figura 40 (p. 171), mostra duas bandas de 

absorção máxima em 240 e 305 nm. Sendo a primeira banda referente à oxima e a 

segunda ao nitroso. Segundo a literatura, compostos contendo o grupo nitroso 

apresentam uma banda de absorção no ultravioleta em torno de 300 nm, em função 

da transição n → π* do grupo N=O (banda R) (VOGEL, 1989), e compostos que 

possuem o grupo oxima exibem uma banda de absorção em 190 nm, entretanto, 

quando envolvidos em conjugação, a banda de absorção aparecerá entre 220 e 230 

nm, devido a transição π → π* (banda K) do cromóforo de oxima C=N 

(SILVERSTEIN; BASSLER; MORRILL, 1979). Assim, a banda de absorção 

observada em 305 nm confirma a presença de um nitroso na solução analisada, 

assim como, a banda em 240 nm pode ser relacionada à presença de uma oxima no 

meio, uma vez que esta se encontra em equilíbrio tautomérico com o monômero de 

nitroso correspondente em razão da presença de um hidrogênio ligado ao carbono 

do grupo funcional nitroso. Desta forma, como ocorre o deslocamento da dupla 

ligação entre os grupos N=O do nitroso e C=N da oxima, proveniente do 

tautomerismo, à medida que esses compostos se interconvertem, a conjugação 

acontece nesse sistema durante o isomerismo (GONSALVES, 2012).         
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Figura 40 - Espectro de absorção molecular no UV/Vis dos precursores e da mistura tautomérica 
nitroso-oxima. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A leitura para determinar o comprimento de onda de maior absorção do 

complexo cobre-oxima foi realizada em função do tempo a partir de 10 minutos e até 

120 minutos, observando a absorção em intervalos de 30 minutos, em espetro de 

absorção molecular na região do UV/Visível. Para este ensaio utilizou-se a solução 

contendo a mistura tautomérica nitroso-oxima, dissolvida em mistura de solventes 

(água/DMSO - 1:1 v/v) e sob tamponamento de H3CCOOH/H3CCOONa (pH= 4,70). 

A figura 41 (p. 172) ilustra o espectro de absorção molecular em função do 

tempo no UV/Visível do complexo cobre-oxima, no qual foi possível observar 3 

bandas, com máximos de absorção em 248, 350 e 440 nm, aproximadamente. A 

banda em 248 nm corresponde à absorção do Cu2+livre, o qual, influenciado por 

sutis alterações no meio sofreu deslocamento batocrômico (GONSALVES, 2012). As 

outras duas bandas correspondem, provavelmente, às absorções de energia 

radiante pelos complexos Cu2+–nitroso e Cu2+–oxima, respectivamente, já que 
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ambos os compostos possuem capacidade complexante. Na banda correspondente 

ao complexo Cu2+–oxima foi observado um deslocamento batocrômico 

correspondente à transição n → π* da ligação C=N, sendo um indicativo para a 

presença de coordenação ao centro metálico por meio do átomo de nitrogênio 

(YILMAZ; KILIC; YALCINKAYA, 2008; BATI; TAS; DAVRAN, 2006). No espectro do 

ligante livre (oxima livre) essa banda aparecia em cerca de 240 nm enquanto que no 

complexo Cu2+–oxima ela apareceu em cerca de 440 nm. Conforme a literatura a 

transição n → π* da ligação C=N deslocada para maiores comprimentos de onda, 

confirma a coordenação do nitrogênio do ligante oxima ao metal (YILMAZ; KILIC; 

YALCINKAYA, 2008; BATI; TAS; DAVRAN, 2006). 

 

Figura 41 - Espectro de absorção molecular no UV/Vis da mistura tautomérica nitroso-oxima em 

função do tempo. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Observou-se que com o passar do tempo às bandas em 350 e 440 nm 

praticamente não sofreram nenhuma alteração.  Percebendo-se, portanto, que a 

presença da oxima no meio já era prevalente, apresentando maior banda de 

absorção que o nitroso. Estes dados estão em acordo com outros estudos de 
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complexação entre ligantes oxima e íons Cu2+ que mostraram que o composto de 

coordenação apresenta uma coloração verde e absorve intensamente em 435 nm 

(GONSALVES, 2012). 

 

3.3 Síntese da oxima do citronelal 

 

Foi utilizada a metodologia convencional empregada na síntese de aldoximas 

para a preparação da oxima do citronelal. Nesta, as oximas são produzidas a partir 

da adição nucleofílica da hidroxilamina a aldeídos (Figura 42) (ARAÚJO; 

GOSALVES, 2015). 

 

Figura 42 - Mecanismo da reação de oximação do citronelal 
 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

O produto obtido a partir da síntese de oximação do citronelal se apresentou, 

em estado bruto, como um líquido viscoso de coloração amarelada (Figura 43, p. 

174). 

A caracterização do produto obtido foi realizada através de CCD. Após a 

eluição em sistema de solventes (Hexano/Acetato de etila 1:1), a placa foi observada 

sob luz ultravioleta de longo (365 nm) e curto (254 nm) comprimentos de onda, e em 

seguida, foi submetida à exposição a cristais de iodo. Posteriormente, a CCD foi 

submetida à revelação em solução de vanilina sulfúrica, conforme figura 44 (p. 174). 
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Figura 43 - Estado físico e coloração da oxima do citronelal 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Figura 44 - Placa de CCD mostrando o comportamento do citronelal (molécula de partida) e do 
produto obtido (oxima) em diferentes reveladores. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A revelação da CCD em UV no comprimento de onda de 365 nm mostrou que 

a molécula de partida (citronelal) se comporta de modo diferente em relação ao 

produto sintetizado (oxima), não apresentando nenhum ponto (mancha) na placa de 

CCD, como aponta a seta na figura 44. Nos outros reveladores pode-se observar o 

aparecimento de manchas correspondentes à molécula de partida e o produto 

sintetizado, onde é percebido em ambos que as respectivas moléculas 

apresentaram Fator de Retenção (Rf) distinto, sugerindo desta forma que a reação 

efetivamente ocorreu. O Rf calculado para o citronelal foi de 0,82 e para a oxima foi 

de 0,48. Pôde-se observar perante a revelação da CCD em iodo e vanilina sulfúrica 
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a diferença de afinidade das duas substâncias pela fase estacionária, sendo o 

produto mais retido que a molécula de partida, ficando mais abaixo na placa de CCD 

que a molécula de partida.  

Para confirmação da estrutura foram realizados espectros de RMN de 1H e de 

13C (Figura 45, p. 176 e Figura 46, p. 177). No espectro de 1H (500 MHz, CDCl3) foi 

possível observar dois tripletos em δH 7,436 (t, 1H, J= 16,5 e 33,0 Hz) e δH 6,758 (t, 

1H, J= 13,5 e 33,0 Hz), além de sinais em δH 5,101 (td, 2H, J= 3,5; 17,5 e 35,5 Hz), 

δH 2,467-2,62 (m, 2H), δH 2,231-2,020 (m, 4H), δH 1,984-1,736 (m, 4H), δH 1,694 (s, 

6H), δH 1,613 (s, 6H), δH 1,339-1,206 (m, 4H), δH 0,956 (dd, 6H, J= 2,0 Hz). A 

quantidade de hidrogênios e os tripletos em δH 7,436 e 6,758 revelam a presença de 

isômeros da molécula (E e Z). Os dados de RMN 13C (125 MHz, CDCl3) corroboram 

com os dados de hidrogênio e com os dados da literatura conforme tabela 26. 

 

Tabela 26 - Deslocamentos químicos para o núcleo de carbono treze da oxima do citronelal 
verificados nos espectros de RMN 

13
C (125 MHz) em CDCl3, bem como, os deslocamentos químicos 

dos carbonos (δc*) apresentados por Heeres e Van (2001) para a mesma substância (300 MHz) em 
CDCl3 (δ em ppm). 

 

 

Cis 

 

 

Trans 

C cis δC trans δC δC – Literatura 

1 151,93 151,53 148,91 

2 32,09 32,09 33,88 

3 30,63 31,04 29,47 

4 36,95 36,54 34,11 

5 25,52 25,58 22,95 

6 124,46 124,41 121,79 

7 131,62 131,62 128,96 

8 19,61 19,80 17,21 

9 17,73 17,80 15,12 

10 25,81 25,81 23,18 

Fonte: Autoria própria (2016).  

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Andre+Heeres%22
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Figura 45 - Espectro de RMN de 
1
H da oxima do citronelal. 

 

 
 
Fonte: Autoria própria (2016).

RMN 1H (500 MHz, 
CDCl3) 

Oxima citronelal 
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Figura 46 - Espectro de RMN de 
13

C da oxima do citronelal. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

RMN 13C (125 MHz, 
CDCl3) 

Oxima citronelal 
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3.4 Síntese da oxima do cinamaldeído 

 

O produto resultante da síntese de oximação do cinamaldeído (Figura 33, p. 

151) encontra-se em estado físico distinto do estado físico do reagente, sendo o 

primeiro um sólido branco e o último um líquido amarelado de odor característico de 

canela. O sólido obtido foi pesado e caracterizado após secagem, apresentando um 

rendimento de 13,12% sem tratamento prévio. O ponto de fusão para este sólido foi 

determinado empregando-se a metodologia de banho em glicerina (CONSTANTINO; 

SILVA; DONATE, 2004), através do qual se obteve uma faixa de fusão de 130-132 

°C, variando 2 °C, indicativo de alto grau de pureza, pois a temperatura de fusão 

pode estar num intervalo de variação de 1°C a 2°C sobre este valor (LENZI et al., 

2004). A presença de impurezas na amostra, mesmo em pequenas quantidades, 

produz um aumento no intervalo de fusão bastante considerável (CONSTANTINO; 

SILVA; DONATE, 2004). A literatura relata que o ponto de fusão para esta 

substância é de 136 °C, estando este valor bem próximo do encontrado para o 

produto obtido, dando indícios, assim, de se tratar da mesma substância (YUKAWA; 

SAKAI; SUZUKI, 1966). 

Como pode ser visto na figura 47 (p. 179), na caracterização em CCD, o 

produto obtido elue de maneira diferente da molécula de partida frente ao sistema de 

solventes empregado (Hexano/Acetato de etila 9:1), bem como, se revela 

distintamente da mesma em vanilina sulfúrica. Neste revelador, pode-se observar 

que a molécula de partida apresenta uma mancha azul, enquanto o produto não 

aparece na CCD. Nos outros reveladores, ambas as substâncias apresentam 

manchas, no entanto, com Rfs distintos, sendo o Rf igual a 0,38 para a molécula de 

partida e de 0,16 para o produto, caracterizando, desta forma que a reação ocorreu 

de fato. 

O produto obtido também foi caracterizado pela técnica de RMN de 1H e de 

RMN 13C. 

Através da análise dos dados de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) foi possível 

visualizar na região de hidrogênios aromáticos e olefinícos o dubleto em δH 6,85 (J= 

40 Hz) característico de H do carbono 8 e um multipleto δH 7,20-7,55 referente aos 

demais hidrogênios da estrutura (Figura 48, p. 180), e na análise do RMN 13C - APT 

(125 MHz, CDCl3) e comparação com a literatura foi possível confirmar a estrutura 

da substância (Tabela 27, p. 179). Os espectros de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) e 
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RMN 13C - APT (125 MHz, CDCl3) podem ser visualizados nas figuras 48, p. 180 e 

49, p. 181, respectivamente. 

 

Figura 47 - Placa de CCD mostrando o comportamento do cinamaldeído (molécula de partida) e do 
produto obtido (oxima) em diferentes reveladores. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Tabela 27 - Deslocamentos químicos verificados nos espectros de RMN 
13

C (125 MHz) em CDCL3, 
bem como, os deslocamentos químicos apresentados por Augustine et al. (2011) para a mesma 
substância. 

 

 

Oxima do cinamaldeído 

C δC δC – Literatura 

1 135,90 135,89 

2/6 127,66 127,20 

3/5 128,93 128,88 

4 129,52 129,03 

7 140,28 137,88 

8 115,81 116,12 

9 149,81 147,21 

Fonte: Autoria própria (2016).   
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Figura 48 - Espectro de RMN de 
1
H da oxima do cinamaldeído 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

RMN 1H (500 MHz, 
CDCl3) 

oxima cinamaldeído 
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Figura 49 - Espectro de RMN de 

13
C da oxima do cinamaldeído. 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

RMN 13C - APT (125 
MHz, CDCl3)  

oxima cinamaldeído 
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3.5 Testes de reativação da AChE in vitro  

 

Para realização dos testes, após confecção das oximas, formou-se 

inicialmente o grupo de doadores de sangue, os quais foram informados do objetivo 

da pesquisa e aceitaram participar voluntariamente após assinarem o TCLE. Os 

mesmos foram submetidos a responder um questionário de triagem clinica com 

intuito de determinar condições de saúde e fatores que não interferissem nos 

resultados dos experimentos, bem como garantisse a segurança de todos 

(doador/coletor).  

O método empregado para realização dos ensaios in vitro foi o de Ellman 

modificado por Oliveira-Silva e colaboradores (2000), o qual se baseia na 

quantificação espectrofotométrica do Ácido Tionitrobenzóico formado no meio 

reacional, que pode ser mensurado em 412 nm. 

Neste interim, a quantificação da atividade enzimática foi realizada para a 

AChE presente nos eritrócitos, a qual é isolada por meio do processo de lise das 

hemácias, obtida na forma de proteína “ghost” (RIBEIRO, 2009). A AChE eritrocitária 

apresenta sensibilidade similar a acetilcolinesterase do SNC (WOREK et al., 2004) e 

por isso reflete com maior acurácia os resultados dos testes (THIERMANN; WOREK; 

EYER, 2007). 

A obtenção da proteína “ghost” para realização tanto dos ensaios qualitativos 

quanto dos quantitativos, se deu, primeiramente, pela separação do plasma e da 

porção eritrocitária, objetivando remover a Butirilcolinesterase (BChE) presente no 

plasma para que esta não viesse a interferir nos resultados dos ensaios de 

reativação. Posteriormente, realizou-se a lise e lavagem dos eritrócitos para remover 

a hemoglobina presente nos mesmos, a fim de evitar também que estas 

prejudicassem os resultados dos testes no momento da leitura no espectrofotômetro, 

obtendo-se assim a proteína “ghost”. Sequencialmente, esta foi contaminada com o 

OF Diclorvós para obtenção da proteína “ghost” inibida. 

O Diclorvós é um organofosforado de elevada ação inseticida (SOUZA et al., 

2006), e por isso tem sido usado por mais de 40 anos com essa finalidade 

(EROGLU et al., 2013), tanto em ambiente doméstico em aerossóis, no combate de 

moscas, baratas, pernilongos, como na agricultura e pecuária. Ele se apresenta na 

forma de um liquido de odor aromático e coloração âmbar, é parcialmente solúvel 

em água e muito solúvel em hidrocarbonetos aromáticos (OLIVEIRA; MACHADO, 
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2004). Sua toxicidade se expressa através da inibição das colinesterases 

(NARCISO, 2012) e, em elevadas quantidades, ataca o SNC. A literatura relata que 

dependendo da concentração, o Diclorvós, além de diminuir a atividade enzimática 

da colinesterase eritrocitária, pode também diminuir a motilidade dos 

espermatozóides (OKAMURA et al., 2005). Seu uso exagerado faz com que a 

contaminação humana se torne muito frequente, sendo esta a principal problemática 

relacionada ao emprego deste produto (OLIVEIRA; MACHADO, 2004). 

O Diclorvós tem sido avaliado em vários ensaios toxicológicos, inclusive em 

bioensaios de carcinogenicidade e mutagenicidade (EROGLU et al., 2013), tendo 

sua genotoxicidade comprovada em ensaios in vitro (BOOTH; JONES; ELLIOTT, 

2007). A molécula do Diclorvós está representada na figura 50. 

 

Figura 50 - Molécula do Diclorvós. 

 

 

Fonte: Oliveira; Machado (2004). 

 

3.5.1 Determinação da concentração de Diclorvós para Inibição da AChE (proteína 

“ghost”) 

 

Não foram realizados experimentos prévios, no presente estudo, para 

determinar a concentração de Diclorvós necessária para inibir a AChE, uma vez que 

foram adotados os mesmos parâmetros de inibição propostos por estudo realizado 

nas mesmas condições e empregando o mesmo inibidor, o Diclorvós (BASTOS, 

2015). A determinação da concentração de OF utilizado para inibir a AChE se faz 

necessária para que não haja excesso deste no meio, visto que este fato, pode 

prejudicar os resultados dos testes de reativação. O OF livre pode promover a re-

inibição da AChE ou então a oxima livre pode se ligar a este ao invés de reativar a 

AChE inibida (RIBEIRO, 2009). 
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A concentração de Diclorvós empregada para inibir a AChE foi de 1,00 

mg/mL. Está concentração foi a que apesentou melhores resultados, aproximando-

se dos 100% de inibição e sem excesso de OF (BASTOS, 2015). 

 

3.5.2 Análise qualitativa do potencial reativador das oximas produzidas frente a 

AChE inibida por Diclorvós 

 

Como já mencionado anteriormente, a atividade da AChE pode ser 

mensurada conforme a formação de Ácido Tionitrobenzóico, o qual é produzido por 

intermédio da hidrolise do substrato acetiltiocolina e confere coloração amarela ao 

meio reacional, podendo ser qualitativamente analisado a olho nú pela presença ou 

ausência dessa coloração. Sendo assim, a persistência na ausência de cor frente a 

um reativador (oxima) indica a não reativação da enzima, o contrário, aparecimento 

da cor amarela é indicativo de reativação da enzima. 

Para análise qualitativa, após a identificação e incubação por um período de 

24 h, a todos os tubos contendo AChE inibida e solução-teste correspondente a 

cada composto testado, foram adicionados tampão de análise, DTNB e o substrato 

acetiltiocolina. O mesmo procedimento foi adotado para os controles positivo e 

negativo. Em seguida, os tubos foram emparelhados em estante para tubos de 

ensaio, deixando-se decorrer o tempo de 10 minutos para análise visual do processo 

de reativação da AChE. Transcorrido o tempo estipulado, pode-se observar que o 

controles positivo e negativo, como era de se esperar apresentaram, 

respectivamente, presença e ausência de coloração amarela. Os compostos 

testados estão apresentados mediante nomenclatura e estrutura química na tabela 

28 (p. 185). 

Em relação aos compostos testados observou-se uma leve mudança de 

coloração em todos os tubos contendo as soluções-teste das oximas, dando indícios 

de que ocorreu o processo de reativação da enzima por esses compostos, como 

pode ser visualizado na figura 51 (p. 185).  

A partir dos resultados obtidos no teste qualitativo foram selecionados os 

compostos a serem utilizados no teste quantitativo. Como todas as oximas testadas 

esboçaram algum sinal de reativação da AChE, as mesmas foram empregadas no 

teste quantitativo de reativação in vitro. 
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Tabela 28 - Estrutura química e nomenclatura dos precursores e suas respectivas oximas. 
 

Precursor Produto (compostos testados) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016).   

 

Figura 51 - Teste qualitativo de reativação da AChE inibida por Diclorvós pelas oximas sintetizadas. 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
Nota: CP (controle positivo); CN (controle negativo); OCIN (oxima do cinamaldeído); OAC (oxima do 
citronelol acetilado); OLAL (oxima do citronelal).   
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3.5.3 Quantificação do potencial reativador das oximas 

 

A determinação da concentração dos compostos testados foi baseada no 

estudo de Bastos (2015), onde foram empregadas as concentrações de 50,00 mM e 

100,00 mM para os testes de reativação, e no qual foram obtidos resultados 

significativos apenas para a concentração de 100,00 mM. Desta forma, o presente 

estudo optou por realizar os testes empregando-se somente a concentração de 

100,00 mM. Também foi realizado ensaio utilizando a pralidoxima, como 

comparativo de referência, uma vez que a mesma é o único antídoto empregado nos 

casos de intoxicação no país (LARINI, 2008). 

Para quantificação do potencial reativador das oximas, foi determinada 

inicialmente a atividade catalítica da AChE tanto ativa (ZL) quanto inibida (ZI), 

empregando-se uma equação adaptada da apresentada por Razzino (2007), como 

mencionado anteriormente.  A partir da atividade catalítica da AChE ativa (ZL) e 

inibida (ZI) que foram definidas, determinou-se o potencial de reativação dos 

composto testados de forma comparativa. 

Todas as oximas levaram a um processo de reativação da AChE, porém 

pouco significativo como mostra a tabela 29. No entanto, é importante lembrar que 

as oximas aqui testadas correspondem a duas oximas de cadeias alifáticas e uma 

aromática que não apresentam os requisitos considerados imprescindíveis (depois 

do grupamento oxima), para um bom desempenho durante o processo de 

reativação, conforme descrito mais adiante.  

 

Tabela 29 - Percentual de reativação das oximas sintetizadas. 

Oximas % de Reativação da AChE ± DP 

(100,00 mM) 

Oxima do citronelal 21,74 ± 0,60 

Oxima do citronelol acetilado 15,76 ± 1,39 

Oxima do cinamaldeído 17,15 ± 0,81 

Pralidoxima 100,28 ± 3,25 

Fonte: Autoria própria (2016). 
Nota: A concentração empregada de pralidoxima nos testes foi 10,00 mM e o tempo de 
tratamento foi de 15 minutos. 

 

 Levando-se em consideração que os testes foram realizados para um inibidor 

especifico, o Diclorvós, os resultados não podem ser atribuídos a todos os 
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compostos OFs, não descartando desta forma, a possibilidade de que as oximas 

aqui testadas possam atuar de modo mais significativo no processo de reativação 

frente a inibição da AChE por outros agentes anticolinesterásicos pertencente ao 

grupo químico estudado. 

A eficiência das oximas muda em relação à estrutura química dos OFs 

(PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014), sendo sua eficácia de reativação 

atribuída à taxa de deslocamento nucleofílico do OF, a qual vai depender da 

estrutura química de ambos (oxima e OF) e da taxa de desalquilação pós-inibitória 

do complexo AChE-OF, chamado de envelhecimento da enzima (KOVARIK et al., 

2004; WOREK et al., 2002). Um fator muito importante a ser apresentado pelo 

reativador é sua nucleofilicidade, pois o grupo nucleofílico da oxima ataca o átomo 

de fósforo do composto OF formando uma fosforiloxima (KUCA; JUN; MUSILEK, 

2006), promovendo o deslocamento do grupo fosforila ligado a enzima, deixando o 

sítio esterásico novamente livre (PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014). 

As oximas possuem em sua molécula uma forte carga positiva, o que permite 

que elas sejam atraídas até a porção aniônica do sítio ativo da enzima, fazendo com 

que se aproximem ao máximo da molécula do OF e execute o ataque nucleofílico, 

resultando em um complexo enzima-OF-Oxima completamente instável que se 

rompe reativando a  AChE (STOJILJKOVIĆ; JOKANOVIĆ, 2006). 

Devido à dificuldade em produzir uma oxima que apresente todas as 

características propostas para um bom desempenho no processo de reativação, 

entre outros fatores, não existe ainda nenhuma oxima universal com capacidade 

satisfatória para reativar a AChE inibida por qualquer agente neurotóxico 

(GAICOPPO et al., 2014). 

Entre as muitas classes de oximas investigadas até o momento, aquelas que 

encontraram aplicações clínicas podem ser divididas em mono e bipiridínicas (ou 

biquaternária). A única atualmente utilizada pertencente à classe monopiridínica é a 

pralidoxima, enquanto as oximas bipiridínicas mais significativas são trimedoxima 

(TMB-4), obidoxima (toxogonina), HI-6, e HLO-7 (STOJILJKOVIĆ; JOKANOVIĆ, 

2006). Elas diferem entre si pelo número de anéis piridínicos, bem como pela 

posição do grupo oxima nesse mesmo anel e/ou anéis e o tamanho da cadeia entre 

eles quando estas apresentam mais de um anel (JOKANOVIĆ; PROSTRAN, 2009). 

Estudo realizado utilizando-se colinesterases cerebrais humanas inibidas por 

Cyclosarin, cujo objetivo foi comparar cinco reativadores da AChE estruturalmente 
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diferentes, sugeriu em seus resultados alguns requisitos estruturais básicos que 

poderiam influenciar positivamente na reativação da enzima AChE, sendo os 

principais aqueles relacionados a presença e o número de anéis piridínicos 

quaternário (1 ou 2) assim como a presença e quantidade de grupos oxima. Além 

destes, outro fator muito importante referenciado pelo estudo, foi o comprimento da 

cadeia de ligação entre os anéis piridínicos em oximas bi-quartenárias, as quais 

desempenham importante função na potencialização dessa classe de substâncias, 

mesmo que estas cadeias não exerçam qualquer efeito no processo de 

desfosforilação da enzima. Essa importância está relacionada a influência que a 

cadeia de ligação exerce no momento em que a oxima chega ao sítio ativo da AChE 

(KUCA et al., 2007). 

Em outro estudo, realizado por Jokanović e Prostran (2009), onde foi 

investigada a relação estrutura-atividade das oximas piridínicas e sua eficácia no 

tratamento de intoxicações por OF, eles descreveram que o fator mais importante 

depois do grupo oxima na molécula, é a presença do anel piridínico quaternário. 

Além disso, eles ainda relataram a importância de haver um ou dois grupos oxima 

ligados na posição 2 e/ou 4 do (s) anel (eis) piridínico (s), visto que, foi observado 

que nestas posições a presença do grupo oxima é mais adequado em comparação à 

posição 3, possivelmente devido às diferenças de pKa. As oximas biquaternárias 

tem demonstrado melhores resultados, apresentando maior afinidade a AChE inibida 

e consequentemente maior potencial de reativação da mesma, em relação as 

oximas monopiridínicas. 

No estudo realizado por Park et al. (2006) utilizando AChEs extraída de 

sangue bovino e de cabeça de mosca doméstica, as quais foram inibidas com 

paraoxon e diisopropilfluorfosfato (DFP), oito oximas estruturalmente distintas foram 

testadas quanto ao seu potencial de reativação. Nele, foi observado que todas as 

oximas testadas foram capazes de reativar a AChE inibida por ambos os 

anticolinesterásicos, porém, não com a mesma eficiência para os mesmos, 

evidenciando que o potencial de reativação das oximas difere dependendo da 

estrutura do inibidor. Outro dado importante é que os resultados comprovam os 

requisitos citados por Kuka (2007) e Jokanović (2009), uma vez que todas as oximas 

apresentam em sua molécula alguns destes requisitos.  Além disso, mostrou 

também que o grupamento oxima na posição quatro do anel contribui com o maior 
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potencial de reativação do que na posição três. Os resultados supracitados também 

estão em acordo com os encontrados por Karasova et al. (2008) em seu estudo. 

Dentre as oximas testadas no presente estudo, a do citronelal (Oxima do 7-

dimetiloct-6-enila) foi a que expressou melhor resultado, apresentando 21,74% de 

reativação. Sua estrutura é composta por hidrocarbonetos de cadeia alifática com o 

grupamento oxima no carbono 1 e uma insaturação no carbono 6. A oxima do 

citronelol acetilado (Acetato de 6-(hidroximino)-3,7-dimetil-7-cloro-octila) tem sua 

estrutura formada por hidrocarbonetos de cadeia alifática com o grupamento oxima 

no carbono 6 e um cloro no carbono 7. E a oxima do cinamaldeído (Oxima do 3-fenil-

prop- 2E-enila) é composta por um anel aromático separado do grupamento oxima 

por um espaçador de dois carbonos. Esses compostos apresentam apenas o 

grupamento oxima dentre os requisitos mencionados por Kuka (2007) e Jokanović 

(2009) como fundamentais no processo de reativação da AChE. Desta forma, 

sugere-se que os resultados pouco expressivos das oximas testadas sejam oriundos 

da ausência de tais requisitos, uma vez que o nitrogênio quaternário é muito 

importante no processo de reativação da AChE inibida por compostos OFs, já que o 

mesmo interage com o sítio aniônico catalítico da enzima inibida, deixando o 

nucleófilo da oxima em uma conformação ideal para interagir com o sítio esterásico 

fosforilado e reverter a inibição da AChE, devolvendo a esta a sua função normal 

(PETRONILHO; FIGUEROA-VILLAR, 2014). Essa justificativa fica mais evidente e 

fundamentada quando se compara os resultados obtidos das oximas sintetizadas 

com o apresentado pela pralidoxima que também foi testada, onde uma 

concentração dez vezes menor e um tempo de incubação de apenas quinze minutos 

foi o suficiente para que esta reativasse em 100,00% a AChE inibida por Diclorvós.  
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CONCLUSÃO 
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CONCLUSÃO 

 

No grupo estudado a população masculina apresenta-se mais exposta a 

agrotóxicos e a ausência ou baixo nível de escolaridade dos trabalhadores rurais é 

apontado como fator que leva a maior vulnerabilidade do exposto, potencializando 

as situações de risco, sobretudo pela falta de entendimento das instruções de uso 

do produto. Outros fatores também interferem de forma direta nas condições e no 

meio ambiente do trabalho, estando eles inter-relacionados e atuando como 

determinantes da amplificação e redução do impacto que o uso de agrotóxicos pode 

acarretar a saúde do trabalhador rural, tais como: o modelo de produção agrícola 

adotado na região e o método de introdução e divulgação dessa tecnologia, que não 

aborda os riscos, tão pouco consideram o despreparo do trabalhador e a ausência 

de recursos materiais e humanos para o controle desses produtos; a ausência de 

uma política de orientação técnica mais eficiente; a fácil acessibilidade aos 

agrotóxicos, sobretudo aos mais perigosos; o incentivo por parte de vendedores e 

propagandas ao uso desses produtos que acaba acarretando o uso excessivo; a 

dificuldade de acesso encontrada pelos trabalhadores rurais às informações 

técnicas; o teor altamente técnico do material disponibilizado para os trabalhadores 

rurais; as precárias condições de trabalho; a falta de conhecimento de técnicas 

alternativas e apropriadas de cultivo ou a não utilização destas; a utilização e 

exposição de maneira continuada; a falta de políticas eficientes de controle da venda 

de agrotóxicos e de iniciativa para promover assistência técnica continuada; e, em 

relação aos determinantes socioeconômicos encontram-se as más condições 

básicas de educação, saúde e moradia.               

A falta de preparo de alguns dos trabalhadores rurais entrevistados fica 

notória pelo uso de maneira inadequada ou o não uso de EPIs, assim como pela não 

utilização de receituário agronômico e falta de acesso à orientação especializada, o 

que evidencia fatores de risco para intoxicações. Apesar de alguns trabalhadores 

relatarem já ter sofrido com intoxicações decorrentes do uso de agrotóxicos, um 

número muito pequeno recorreu ao sistema de saúde para avaliar a situação. 

Os principais sintomas reportados pelos trabalhadores rurais em decorrência 

do uso de agrotóxicos foram espirros, dor de cabeça, irritação da pele e dos olhos, 

coceira e tontura.  
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Apesar da maioria dos trabalhadores relatarem sintomas de intoxicações 

decorrentes do uso de agrotóxicos um número muito pequeno recorreu ao sistema 

de saúde para avaliar a situação. Apenas 21, dos 31 casos de intoxicação 

reportados, procuraram atendimento especializado, sendo os demais subnotificados. 

Os organofosforados foram os responsáveis pela maioria das intoxicações 

observadas. 

A falta de conhecimento do trabalhador rural acerca dos riscos da exposição a 

agrotóxicos e dos sintomas característicos de contaminação quase nunca permite 

que os mesmos façam uma correlação entre o uso de agrotóxicos e os sintomas 

apresentados por eles, contribuindo também para os casos de subnotificação. 

Foi perceptível que os trabalhadores rurais, em sua maioria, reconhecem os 

riscos envolvidos na atividade com agrotóxicos, no entanto, há um grande 

distanciamento entre o saber e o fazer, já que muitos entendem o risco da 

exposição, mas não o consideraram no dia a dia de seu exercício laboral. 

A síntese de potenciais oximas como reativadores da acetilcolinesterase 

inibida por Diclorvós apresentou baixo rendimento após o processo de purificação, 

porém em quantidade suficiente para realização dos testes. 

A reativação das oximas sintetizadas foi pouco significativa frente à inibição 

da acetilcolinesterase eritrocitária por Diclorvós. Em comparação, o padrão 

pralidoxima apresentou capacidade de reestabelecer completamente à atividade 

enzimática da acetilcolinesterase inibida por esse organofosforado in vitro. 

Provavelmente a ausência de alguns requisitos, os quais estão presentes em outras 

oximas utilizadas no tratamento de intoxicações como a pralidoxima, tenha sido 

decisivo para que as oximas propostas tenham esboçado efeito de reativação pouco 

significante. 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REFERÊNCIAS 

 



195 

REFERÊNCIAS 
 
ABELE, E.; ABELE, R.; LUKEVICS, E. Oxime of five-membered heterocyclic 
compounds with two heteroatoms 2: reactions and biological activity - review. 
Chemistry Heterocyclic Compounds, v. 43, n. 8, p. 945-977, 2007 
 
ABRAHÃO, R. F.; TERESO, M. J. A.; GEMMA, S. F. B. The Ergonomic Work 
Analysis (EWA) applied to agricultural work: experiences and reflections. Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 40, n. 131, p. 88-97, 2015. 
 
ADISSI, P. J.; PINHEIRO, F. A. Análise do risco na aplicação manual de agrotóxicos: 
o caso da fruticultura do litoral sul paraibano. Sistemas & Gestão, v. 10, n. 1, p. 
172-179, 2015. 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Agrotóxicos e 
toxicologia: publicação agrotóxico toxicologia.2015. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/agrotoxicotoxicologia/!ut/p
/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDMydnA093Uz8z00B_
A3djM_2CbEdFANFW4Q0!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/anvisa+portal/anvisa/ini
cio/agrotoxicos+e+toxicologia/publicacao+agrotoxico+toxicologia/criterios+para+a+cl
assificacao+toxicologica> Acesso em: 13 ago. 2015. 
 
______. Memória de reunião da reavaliação toxicológica do endossulfam. 2010. 
Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7ba12c80474583c08ed1de3fbc4c6735
/Mem%C3%B3ria.pdf?MOD=AJPERES> Acesso em: 27 dez. 2015. 
 
______. Nota Técnica: reavaliação toxicológica do ingrediente ativo da parationa 
metílica. 2012. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/af321f004f30972dbe45bec88f4b6a31/
CP_8_2012.pdf?MOD=AJPERES> Acesso em: 07 nov. 2015. 
 
______. Notícias: Anvisa determina banimento da parationa metílica, ingrediente 
ativo de agrotóxico. dez. 2015. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/men
u+-
+noticias+anos/2015/anvisa+determina+banimento+da+parationa+metilica+ingredie
nte+ativo+de+agrotoxico> Acesso em: 27 dez 2015. 
 
AGUIAR, C. L.; MOREIRA, M. R. V.; CASTRO, H. F. Alcoholysis of citronellyll 
butyrate catalyzed by lipase to produce citronellol. Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, v. 3, n. 3, p. 134-139, 2001. 
 
ALEXANDRE, T. S.; CORDEIRO, R. C.; RAMOS, L. R. Fatores associados à 
qualidade de vida em idosos ativos. Revista de Saúde Pública, v. 43, n. 4, p. 613-
621, 2009. 
 
ALVES FILHO, J, P. Uso de agrotóxicos no Brasil: controle social e interesses 
corporativos. São Paulo: Annablume; FAPESP,2002. 
 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/agrotoxicotoxicologia/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDMydnA093Uz8z00B_A3djM_2CbEdFANFW4Q0!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/anvisa+portal/anvisa/inicio/agrotoxicos+e+toxicologia/publicacao+agrotoxico+toxicologia/criterios+para+a+classificacao+toxicologica
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/agrotoxicotoxicologia/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDMydnA093Uz8z00B_A3djM_2CbEdFANFW4Q0!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/anvisa+portal/anvisa/inicio/agrotoxicos+e+toxicologia/publicacao+agrotoxico+toxicologia/criterios+para+a+classificacao+toxicologica
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/agrotoxicotoxicologia/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDMydnA093Uz8z00B_A3djM_2CbEdFANFW4Q0!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/anvisa+portal/anvisa/inicio/agrotoxicos+e+toxicologia/publicacao+agrotoxico+toxicologia/criterios+para+a+classificacao+toxicologica
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/agrotoxicotoxicologia/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDMydnA093Uz8z00B_A3djM_2CbEdFANFW4Q0!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/anvisa+portal/anvisa/inicio/agrotoxicos+e+toxicologia/publicacao+agrotoxico+toxicologia/criterios+para+a+classificacao+toxicologica
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/agrotoxicotoxicologia/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDMydnA093Uz8z00B_A3djM_2CbEdFANFW4Q0!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/anvisa+portal/anvisa/inicio/agrotoxicos+e+toxicologia/publicacao+agrotoxico+toxicologia/criterios+para+a+classificacao+toxicologica
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/af321f004f30972dbe45bec88f4b6a31/CP_8_2012.pdf?MOD=AJPERES%3e%20Acesso
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/af321f004f30972dbe45bec88f4b6a31/CP_8_2012.pdf?MOD=AJPERES%3e%20Acesso
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-+noticias+anos/2015/anvisa+determina+banimento+da+parationa+metilica+ingrediente+ativo+de+agrotoxico
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-+noticias+anos/2015/anvisa+determina+banimento+da+parationa+metilica+ingrediente+ativo+de+agrotoxico
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-+noticias+anos/2015/anvisa+determina+banimento+da+parationa+metilica+ingrediente+ativo+de+agrotoxico
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-+noticias+anos/2015/anvisa+determina+banimento+da+parationa+metilica+ingrediente+ativo+de+agrotoxico


196 

ALVES, R.A.; GUIMARÃES, M. C. What make rural workers suffer? - analusis of the 
main reasons of accidents and illnesses in rural activities. Informe GEPEC, v. 16, n. 
2, p. 39-56, 2015. 
 
ALVES, S. M. F.; FERNADES, P. M.; MARIN, J. O. B. Condições de trabalho 
associadas ao uso de agrotóxicos na cultura de tomate de mesa em Goiás. Ciência 
e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 6, p. 1737-1742, 2008. 
 
ALWIS, G. K. H.; NEEDHAM, L.; BARR, D. B. Determination of dialkyl phosphate 
metabolites of organophosphorus pesticides in human urine by automated solid-
phase extraction, derivatization, and gas chromatography-mass spectrometry. 
Journal Analytical Toxicology, v. 32, 2008. 
 
ARAÚJO, A. C.; NOGUEIRA, D. P.; AUGUSTO, L. G. Impacto dos praguicidas na 
saúde: estudo da cultura do tomate. Revista de Saúde Pública, v. 34, n. 3, p. 309-
313, 2000. 
 
ARAÚJO, A. J. et al. Exposição múltipla a agrotóxicos e efeitos à saúde: estudo 
transversal em amostra de 102 trabalhadores rurais, Nova Friburgo, RJ. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 12, n. 1, p. 115-130, 2007. 
 
ARAÚJO, C. R. M.; GONSALVES, A. A. Oximas: propriedades químicas, métodos 
de preparação e aplicações na síntese de grupos funcionais nitrogenados. Revista 
Virtual de Química, v. 7, n. 4, p. 1469-1495, 2015. 
 
ARAÚJO, G. J. F. Análise das certificações agrícolas no polo frutícola Petrolina 
(PE)/Juazeiro (BA) - Brasil. 2011. 151 f. Dissertação (Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2011.  
 
______. Crescimento econômico no semiárido brasileiro: o caso do polo frutícola 
Petrolina-Juazeiro. Caminhos de Geografia, Uberlândia, MG, v. 14, n. 46, p. 246-
264,2013. 
 
ARAÚJO, S. M. S. A região semiárida do Nordeste do Brasil: questões ambientais e 
possibilidades de uso sustentável dos recursos. Revista Rios Eletrônica - Revista 
Científica da FASETE, v. 5, n. 5, p. 89-98, 2011. 
 
ARENA, J. M. Poisoning: toxicology, symptoms, treatments, 4th ed. Charles C. 
Tomas: Springfield, 1979. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA (ABIQUIM). A indústria 
química brasileira. 2014. Disponível em: 
<http://www.abiquim.org.br/pdf/indQuimica/AIndustriaQuimica-SobreSetor.pdf> 
Acesso em: 20 dez. 2015. 
 
ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO AGROPECUÁRIO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
(ACAVASF). Empresa. 2012. Disponível em:  
<http://www.acavasf.com.br/Home/Empresa> Acesso em: 07 out. 2015. 
 

http://www.abiquim.org.br/pdf/indQuimica/AIndustriaQuimica-SobreSetor.pdf%3e%20Acesso
http://www.abiquim.org.br/pdf/indQuimica/AIndustriaQuimica-SobreSetor.pdf%3e%20Acesso
http://www.acavasf.com.br/Home/Empresa


197 

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Ranking Pernambuco 
2010. [2015]. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking/Acesso 
em: 01 out. 2015. 
 
AUGUSTINE, J. K. et al. An efficient catalytic method for the Beckmann 
rearrangement ofketoximes to amides and aldoximes to nitriles mediated by 
propylphosphonic anhydride (T3P®). Tetrahedron Letters, v. 52, n. 10, p. 1074-
1077, 2011. 
 
AUGUSTO, L. G. S. Uso dos agrotóxicos no semiárido brasileiro. In PERES, F.; 
MOREIRA, J.C. (Org.). É veneno ou é remédio?: agrotóxicos, saúde e ambiente. 
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003. p. 59-73. 
 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Perfil dos estados: Pernambuco. 2015. 
Disponível em:  
<http://edi.bnb.gov.br/content/aplicacao/Investir_no_Nordeste/Perfil_dos_Estados/ge
rados/pe_apresentacao.asp> Acesso em: 03 ago. 2015. 
 
BANDEIRA, B. V. B. O papel da mulher em relação ao uso de agrotóxicos na 
agricultura familiar: uma participação não valorizada. 2007. 147 f. Dissertação 
(Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007. 
 
BARACHO, M. Nordeste sofre com efeitos danosos do consumo de 
agrotóxicos. abr. 2013. Disponível em: <http://dssbr.org/site/2013/04/nordeste-
sofre-com-efeitos-danosos-do-consumo-de-agrotoxicos/> Acesso em 26 ago. 2015. 
 
BARCELOS, C. O. G; REIS, C. V. S. Os níveis de renda dos assentados da 
agricultura familiar no Mato Grosso do Sul. Carta de Economia e Negócios – UCB, 
v. 1, n. 2, 2014.  
 
BARBOSA, L. C. A. et al. Evaluation of the Chemical Composition of Brazilian 
Commercial Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf Samples. Molecules, v. 13, p. 1864-
1874, 2008. 
 
BARR, D. B.; ANGERER, J. Potential uses of biomonitoring data: a case study using 
the organophosphorus pesticides chlorpyrifos and malathion. Environmental Health 
Perspectives, v. 114, n. 11, p. 1763-1769, 2006.  
 
BARRIGOSSI, J. A. F. Normas gerais de segurança. In: MACHADO, P. L. O. A.; 
BIAVA, M. (Org.). Cultivo do arroz de Terras Altas no Estado do Mato Grosso. 
EMBRAPA: Sistemas de Produção, n. 7, 2006. Disponível em: 
<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozTerrasAltas
MatoGrosso/normas_gerais_uso_agrotoxicos.htm> Acesso em: 05 nov. 2015. 
 
BARRIGOSSI, J. A. F. Uso de Agrotóxicos. [2015]. Disponível em:  
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fohgb6co02wyi
v8065610dc2ls9ti.html> Acesso em: 17 ago. 2015. 
 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking/Acesso
http://dssbr.org/site/2013/04/nordeste-sofre-com-efeitos-danosos-do-consumo-de-agrotoxicos/
http://dssbr.org/site/2013/04/nordeste-sofre-com-efeitos-danosos-do-consumo-de-agrotoxicos/
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fohgb6co02wyiv8065610dc2ls9ti.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fohgb6co02wyiv8065610dc2ls9ti.html


198 

BARROS, J. D. S.; SILVA, M. F. P. Práticas agrícolas sustentáveis como alternativas 
ao modelo hegemônico de produção agrícola. Sociedade e Desenvolvimento 
Rural, v. 4, n. 2, p. 89-103, set. 2010. 
 
BARTH, V. G.; BIAZON, A. C. B. Complicações decorrentes da intoxicação por 
organofosforados. Sabios: Revista de Saúde e Biologia, v. 5, n. 2, p. 27-33, 2010. 
 
BASTOS, J. F. A. et al. Hypotensive and vasorelaxant effects of citronellol, a 
monoterpene alcohol, in rats. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, v.106, 
p. 331-337, 2009. 
 
BASTOS, M. D. M. Avaliação do potencial in vitro de oximas sintéticas em 
reativar a acetilcolinesterase inibida por organofosforado. 2015. 46 f. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Universidade Federal do Vale 
do São Francisco - UNIVASF, Campos Petrolina, 2015. 
 
BATI, H.; TAS, M.; DAVRAN, C. Synthesis and characterization of Co (II), Ni (II) and 
Cu (II) complexes of 3-[(2,4-dinitrophenyl)hydrazono]butane-2-one oxime. Russian 
Journal of Inorganic Chemistry, v. 51, n. 5, p.728-731, 2006. 
 
BEDNARCZYK-CWYNAR, B; ZAPRUTKO, L. Recent advances in synthesis and 
biological activity of triterpenic acylated oximes. Phytochemistry Reviews, v. 14, 
203-231, 2015. 
 
BEDOR, C. N. G. Estudo do potencial carcinogênico dos agrotóxicos 
empregados na fruticultura e sua implicação para a vigilância da saúde. 2008. 
115 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães, 
Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2008. 
 
BEDOR, C. N. G. et al. Avaliação e reflexos da comercialização e utilização de 
agrotóxicos na região do Submédio do Vale do São Francisco. Revista Baiana de 
Saúde Pública, v. 31, n. 1, p. 68-76, 2007. 
 
______. Vulnerabilidades e situações de riscos relacionados ao uso de agrotóxicos 
na fruticultura irrigada. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 12, n. 1, p. 39-49, 
2009. 
 
BELO, M. S. S. P.; PERES, F. Quando a comunicação se restringe a rotulagem: 
amplificando os ricos associados ao uso de agrotóxicos no meio rural brasileiro. 
Revista de Comunicación y Salud, v. 1, n. 1, p. 84-100, 2011. 
 
BENETI, S. C. Fracionamento de óleos essenciais em coluna de destilação a 
vácuo em modo batelada. 2009. 105 f. Dissertação (Mestre em Engenharia de 
Alimentos) - Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai, Erechim, 2009. 
 
BOMBARDI, L. M. Agrotóxicos: uma arma silenciosa contra os direitos humanos. In: 
ESTEFANO, D.; MENDONÇA, M. L. Direitos Humanos no Brasil 2013: Relatório 
da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. 1 ed. São Paulo: Rede Social de 
Justiça e Direitos Humanos, 2013. p. 65-75. 
 



199 

______. Larissa Mies Bombardi:Intoxicação por agrotóxicos: “os números são 
suficientemente alarmantes”. set. 2015. Entrevista concedida ao Instituto Humanitas 
Unisinos On-Line, 2015. Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/547240-intoxicacao-por-agrotoxico-os-
numeros-ja-sao-suficientemente-alarmantes-entrevista-especial-com-larissa-mies-
bombardi> Acesso em: 22 nov. 2015. 
 
BOOTH, E. D.; JONES, E.; ELLIOTT, B. M. Review of the in vitro and in vivo 
genotoxicity of dichlorvos. Regulatory Toxicology and Pharmacology, v. 49, p. n.3, 
316-332, 2007. 
 
BRAIBANTE, M. E. F.; ZAPPE, J. A. A química dos agrotóxicos. Química Nova na 
Escola, v. 34, n. 2, p. 10-15, fev. 2012. 
 
BRANCO, M. C. Avaliação do conhecimento do rótulo dos inseticidas por 
agricultores em uma área agrícola do Distrito Federal. Horticultura Brasileira, v. 21, 
n. 3, p. 570-573, 2003. 
 
BRASIL. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução - RDC nº 
50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o “Regulamento técnico para 
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos de saúde”. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/res0050_21_02_2002.html> 
Acesso em: 10 ago. 2015. 
 
______. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
Portaria Normativa IBAMA nº 84, de 15 de outubro de 19. 
 
______. Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, 
experimentação, a produção, a embalagem, e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importância, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm> Acesso em: 06 nov. 2015. 
 
______. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Plano 
Agrícola e Pecuário. Brasília: MAPA, 2012.  
 
______. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. 
Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de 
saúde. Brasília: Ministério da Saúde do Brasil, 2001. 
 
______. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.712, de 12 de novembro de 2013. 
Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2712_12_11_2013.html>Ace
sso em: 04 ago. 2015. 
 
______. Ministério da Saúde. Protocolo de Atenção à Saúde dos Trabalhadores 
Expostos a agrotóxicos. Secretaria de Atenção à Saúde, 2006a. 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/547240-intoxicacao-por-agrotoxico-os-numeros-ja-sao-suficientemente-alarmantes-entrevista-especial-com-larissa-mies-bombardi
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/547240-intoxicacao-por-agrotoxico-os-numeros-ja-sao-suficientemente-alarmantes-entrevista-especial-com-larissa-mies-bombardi
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/547240-intoxicacao-por-agrotoxico-os-numeros-ja-sao-suficientemente-alarmantes-entrevista-especial-com-larissa-mies-bombardi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm%3e%20Acesso
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2712_12_11_2013.html%3e


200 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância Epidemiológica. 7. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária; Organização Pan-
americana da Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS). Manual de 
vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos. Brasília: 
OPAS/BRAHEP, 1997. p. 69. 
 
______. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água 
subterrânea: diagnóstico do município de Petrolina. Recife: CPRM/PRODEEM, 
2005. 
 
______. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Plano territorial de 
desenvolvimento rural sustentável do sertão do São Francisco – Pernambuco. 
SDT/MDA, 2011. 
 
______. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 07 - Programa de. Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – PCMSO. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 1996. 
Disponível em: 
< http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEF19C09E2799/nr_07_
ssst.pdf>. Acesso em: 09 set. 2015. 
 
______. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho 
na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura, 2005. 
Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D2E7318C8012F53EC9BF67FC5/NR-31 
(atualizada).pdf>. Acesso em: 09 set. 2015. 
 
BRITO, P. F.; GOMIDE, M.; CÂMARA, V. M. Agrotóxicos e saúde: realidade e 
desafios para mudança de práticas na agricultura. Physys - Revista de saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 207-225, 2009. 
 
BRITO, R. G. et al. Citronellol reduces orofacial nociceptive behaviour in mice - 
evidence of involvement of retrosplenial cortex and periaqueductal grey areas.Basic 
& Clinical Pharmacology & Toxicology, v. 112, n. 4, p. 215-221, 2013. 
 
BRENDER, J. D. et al. Maternal pesticide exposure and neural tube defects in 
Mexican Americans, Annals of Epidemiology, v. 20, n. 1, p. 16-22, 2010. 
 
BROWN, J. H.; LAIKEN, N. Agonistas e antagonistas dos receptores muscarínicos. 
In: BRUNTON, L. L. (Org.). As Bases Farmacológicas da Terapêutica de 
Goodman & Gilman. 12. ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2012. cap. 9, p. 219-237. 
 
BRUICE, P. Y. Química Orgânica. Trad. Débora Omena Futuro (Coord.). 4. ed. v. 2. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
 
BUTLER, M. S. Natural products to drugs: natural product derived compounds in 
clinical trials. Natural Product Reports, v. 22, p. 162-195, 2005. 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEF19C09E2799/nr_07_ssst.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEF19C09E2799/nr_07_ssst.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D2E7318C8012F53EC9BF67FC5/NR-31%20(atualizada).pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D2E7318C8012F53EC9BF67FC5/NR-31%20(atualizada).pdf


201 

CAJAÍBA, R. L. et al. Perfil dos agricultores do município Uruará-PA quanto ao uso 
de agrotóxicos. Enciclopédia Biosfera, Goiânia, v. 11, n. 21, p. 1479- 1492, 2015. 
 
CALDAS, E. D.; SOUZA, L. C. K. R. Avaliação de risco crônico da ingestão de 
resíduos de pesticidas na dieta brasileira. Revista de Saúde Pública, v. 34, n. 5, p. 
529-537, out. 2000. 
 
CALDAS, L. Q. A. Intoxicações exógenas agudas por carbamatos, 
organofosforados, compostos bipiridílicos e piretróides. Niterói, RJ: Centro de 
Controle de Intoxicações de Niterói, 2000. 
 
CALGARO, V. Determinação dos níveis de colinesterase plasmática e problemas 
causados pelos agrotóxicos. Revista Científica do Instituto Saber de Ciências 
Integradas, v. 1, n. 1, abr. 2014. Disponível em: <http://isciweb.com.br/revista/13-
numero-01-2014/33-determinacao-dos-niveis-de-colinesterase-plasmatica-e-
problemas-causados-pelos-agrotoxicos> Acesso em: 09 set. 2014. 
 
CAMARA, M. C. C. et al. A produção científica sobre intoxicações por agrotóxicos na 
região serrana do Rio de Janeiro. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 
268-274,2008. 
 
CANTOS, C.; MIRANDA, Z. A. I.; LICCO, E. A. Contribuições para a gestão das 
embalagens vazias de agrotóxicos. Revista de Gestão Integrada em Saúde do 
Trabalho e Meio Ambiente, Seção Interfacehs, v. 3, n. 2, p. 1-36, abr./ago. 2008. 
 
CARNEIRO et al., F. F. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. 
 
CARNEIRO, F. F. O perigo dos agrotóxicos. jan. 2014. Disponível em 
<http://oglobo.globo.com/opiniao/o-perigo-dos-agrotoxicos-11386588> Acesso em: 
05 set. 2015. 
 
CARRARO, G. Agrotóxico e meio ambiente: uma proposta de ensino de ciências e 
química. Porto Alegre: Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, 1997. 
 
CARRATU, V. S. Síntese e cristaloquímica de complexos nos sistemas 1,3 - bis 
(4-nitrofenil) trizeno / Ag (I) / Cd (II) e 1,3 - bis (feniltriazeno) benzeno / Cd (II). 
2000. 115f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria, 2000. 
 
CARVALHO, G.; RIBEIRO, S. L. Intoxicações por agrotóxicos em trabalhadores 
dos pomares de maçãs. 2001. 40 f. Monografia (Especialização em Medicina do 
Trabalho) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 
 
CASSAL, V. B. et al. Agrotóxicos: uma revisão de suas consequências para saúde 
pública. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Digital, v. 18, n. 
1, p. 437-445, 2014. 
 

http://isciweb.com.br/revista/13-numero-01-2014/33-determinacao-dos-niveis-de-colinesterase-plasmatica-e-problemas-causados-pelos-agrotoxicos%3e%20Acesso
http://isciweb.com.br/revista/13-numero-01-2014/33-determinacao-dos-niveis-de-colinesterase-plasmatica-e-problemas-causados-pelos-agrotoxicos%3e%20Acesso
http://isciweb.com.br/revista/13-numero-01-2014/33-determinacao-dos-niveis-de-colinesterase-plasmatica-e-problemas-causados-pelos-agrotoxicos%3e%20Acesso
http://oglobo.globo.com/opiniao/o-perigo-dos-agrotoxicos-11386588%3e%20Acesso


202 

CASTRO, H. G. et al. Avaliação do teor e composição do óleo essencial de 
Cymbopogon nardus (L.) em diferentes épocas de colheita. Revista Ciência 
Agronômica, v. 41, n. 2, p. 308-314, 2010. 
 
CASTRO, H. G. et al. Crescimento, teor e composição do óleo essencial de 
Cymbopogon nardus (L.). Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 9, n. 4, p. 
55-61, 2007.  
 
CASTRO, J. S. M. CONFALONIERI, U. Uso de agrotóxicos no município de 
Cachoeiras de Macacu (RJ). Ciência & Saúde Coletiva, v. 10, n. 2, p. 27-37, 2005. 
 
CASTRO, N. E. A. et al. Avaliação de rendimento e dos constituintes químicos do 
óleo essencial de folhas de Eucalyptus citriodora Hook colhidas em diferentes 
épocas do ano em municípios de Minas Gerais. Revista Brasileira de Plantas 
Medicas, Botucatu, v. 10, n. 1, p. 70-75, 2008. 
 
COCKER, J. et al. Biological monitoring of exposure to organophosphate pesticides. 
Toxicology Letters, v. 134, p. 97-103, 2002. 
 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANISCO E DO 
PARNAÍBA (CODEVASF). Cenários prospectivos para os Vales do São 
Francisco e do Parnaíba: 2009 a 2028. Fundação Getúlio Vargas. Brasília: 
CODEVASF, 2010.   
 
______. Notícias: perímetros da Codevasf ampliam produção em Petrolina e receita 
bruta chega a quase 1 R$ bi. 2015. Disponível em:  
<http://www.codevasf.gov.br/noticias/2014/perimetros-da-codevasf-ampliam-
producao-em-petrolina-e-receita-bruta-chega-a-quase-r-1-bi> Acesso em: 08 ago. 
2015. 
 
______. Perímetros irrigados: elenco de projetos. 2015. Disponível em: 
<http://www.codevasf.gov.br/principal/perimetros-irrigados/elenco-de-projetos> 
Acesso em: 06 ago. 2015. 
 
______. Perímetros irrigados: polos de desenvolvimento. 2010. Disponível em: 
<http://www.codevasf.gov.br/principal/perimetros-irrigados/polos-de-
desenvolvimento-1/juazeiro-petrolina>> Acesso em: 30 jul. 2015. 
 
______. Projeto integrado de negócios sustentáveis - PINS: cadeia produtiva de 
aves/ Centro de Conhecimento em Agronegócios (PENSA), Brasília, DF: 
CODEVASF, 2008. 
 
CONSTANTINO, M. G.; SILVA, G. V. J.; DONATE, P. M. Fundamentos de Química 
Experimental. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. 
 
COSTA, E. F. Os Determinantes do crédito na fruticultura irrigada no Vale do 
São Francisco. Séries working paper BNDES/ANPEC Programa de Fomento à 
Pesquisa em Desenvolvimento Econômico – PDE. Rio de Janeiro: Banco Nacional 
de Desenvolvimento Social, 2012. Disponível em: 



203 

<http:/www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos
/produtos/download/PDE2011_Ecio.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2015. 
 
COSTA, L. G. Current issues in organophosphate toxicology. Clinica Chimica Acta, 
v. 366, n. 1-2, p. 1-13, 2006. 
 
COTTON, F. A.; WILKINSON, G. Química Inorgânica. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 1982.   
 
CRUZ, P. F. S. Reestruturação urbana em Petrolina (PE): um olhar a partir da 
implantação dos novos produtos imobiliários. 2013. 167 f. Dissertação (Mestrado em 
Planejamento Urbano e Regional) - Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, 2013. 
 
D’AMATO, C.; TORRES, J. P. M.; MALM, O.  DDT (Dicloro difenil Tricloroetano): 
toxicidade e contaminação ambiental - uma revisão. Química Nova. v.25, n. 6, p. 
995-1002, 2002. 
 
DANTAS, J. S. S. et al. Perfil do paciente com intoxicação exógena por “chumbinho” 
na abordagem inicial em serviço de emergência. Revista Eletrônica de 
Enfermagem, v. 15, n. 1, p. 54-60, 2013. 
 
DANTAS. M. Blog do professor Marciano Dantas. Região Nordeste. Jul. 2011. 
Disponível em: <http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/2011/07/regiao-
nordeste.html> Acesso em: 01 out. 2015.  
 
DELFINO, R. T.; RIBEIRO, T. S; FIGUEROA-VILLAR, J. D. Organophosphorus 
Compounds as Chemical Warfare Agents: a Review. Journal of the Brazilian 
Chemical Society, v. 20, n. 3, p. 407-428, 2009. 
 
DELGADO, I. F.; PAUMGARTTEN, F. J. R. Intoxicações e uso de pesticidas por 
agricultores do Município de Paty do Alferes, Rio de Janeiro, Brasil. Caderno de 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 180-186, 2004. 
 
DIÁRIO DA REGIÃO. Petrolina ganha novo perfil turístico. Jan. 2014. Disponível 
em: <http://www.odiariodaregiao.com/petrolina-ganha-novo-perfil-turistico/>Acesso 
em: 01 out. 2015. 
 
DIETER, R. K.; DATER, R. 1,2-Nucleophilic additions of organolithium reagents to 
chiral oxime ethers. Canadian Journal of Chemistry, v. 71, p. 814-823, 1993. 
 
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO. O perímetro. 2015. Disponível em: 
<http://www.dinc.org.br/?page_id=111> Acesso em: 29 jul. 2015. 
 
DOGENSKI, M. Extração do óleo essencial e oleoresina das folhas de Corymbia 
citriodora utilizando CO2 em condições sub e supercrítico. 2013. 144 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia dos 
Alimentos da Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2013.  
 

http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/2011/07/regiao-nordeste.html
http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/2011/07/regiao-nordeste.html
http://www.jbcs.sbq.org.br/
http://www.jbcs.sbq.org.br/
http://www.odiariodaregiao.com/petrolina-ganha-novo-perfil-turistico/%3eAcesso


204 

DOMINGUES, M. R. et al. Agrotóxicos: risco à saúde do trabalhador rural. Semina: 
Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina, v. 25, p. 45-54, 2004. 
 
DUARTE, R. C. Estudo dos compostos bioativos em especiarias (Syzygium 
aromaticum L, Cinnamomum zeylanicum Blumee Myristica fragans Houtt) 
processadas por radiação ionizante. 2014. 144 f. Tese (Doutorado em Ciências na 
Área de Tecnologia Nuclear - Aplicações) - Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares/Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
ECOBICHON, D. J. Toxic effects of pesticides. In: KAASSEN, C. D.; AMCDUR, M. 
O.; DOULL, J. (Org.) Casarett & Doull’s toxicology: the basic science of poisons. 
5th ed. New York: McGraw Hll, 1996. p. 643-689. 
 
ELLERY, A.E. L.; ARREGI, M. M. U.; RIGOTTO, R. M. Incidência de câncer em 
agricultores em hospital de câncer no Ceará. In: Anais do XVIII CONGRESSO 
MUNDIAL DE EPIDEMIOLOGIA E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
EPIDEMIOLOGIA. São Paulo: ABRASCO; 2008. 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Subsídios 
técnicos para a indicação geográfica de procedência do Vale do Submédio do 
São Francisco: uva de mesa e manga. Petrolina: EMBRAPA Semiárido, 2009.  
 
EROGLU, S. et al. Protective role of vitamins C and E in diclorvos-induced oxidative 
stress in human erythrocytes in vitro. Biological Research, v. 46, p. 33-38, 2013. 
 
ESTEVES, J. C. B. et al. Agricultura irrigada e o desenvolvimento econômico do 
município de Juazeiro/BA. [2013]. Disponível em: 
<http://geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=37667> Acesso 
em: 01 out. 2015. 
 
EYER, P. A.; WOREK, F. Oximes. In: MARRS, T. C.; MAYNARD, R. L.; SIDELL, F. 
R. (Org.). Chemical warfare agents: toxicology and treatment. 2nd ed. Chichester, 
England: Wiley, 2007. cap. 15, p. 305-329.  
 
FARIA, N. M. X.  et al. Trabalho rural e intoxicações por agrotóxicos. Caderno de 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 5, p. 1298-1308, 2004. 
 
FARIA, N. M. X.; FASSA, A. G.; FACCHINI, L. A. Intoxicação por agrotóxicos no 
Brasil: os sistemas oficiais de informação e desafios para realização de estudos 
epidemiológicos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 1, p. 25-38, 2007. 
 
FARIA, N. M. X.; ROSA, J. A. R.; FACCHINI, L. A. Intoxicações por agrotóxicos entre 
trabalhadores rurais de fruticultura, Bento Gonçalves, RS. Revista de Saúde 
Pública, v. 43, n. 2, p. 335-344, 2009. 
 
FEAR, N. T.; VINCENT, T.; MURPHY, M. Paternal occupation and neural tube 
defects: a case-control study based on the Oxford Record Linkage Study register. 
Paediatric and Perinatal Epidemiology, v. 21, n. 2, 163-168, 2007.  
 



205 

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ). 
Karate. 2005. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=mY1IVtbNFemp8wfJqbRo&gws_rd=ssl#
q=fispq+karate> Acesso em: 20 nov. 2015. 
 
FIGUEROA-VILLAR, J. D. Defesa contra armas químicas. Ciência e Cultura, v. 63, 
n. 3, p. 54-57, 2011. 
 
FISHER, S. G.; FISHER, R. I. The epidemiology of non-Hodgkin’s lymphoma 2004. 
Oncogene, v. 23, p. 6524-6534, 2004. 
 
FOLGADO, C. Os desafios da campanha contra os agrotóxicos. 2013. Disponível 
em: <http://antigo.mst.org.br/content/os-desafios-da-campanha-contra-os-
agrot%C3%B3xicos-em-2013> Acesso em: 28 ago. 2015. 
 
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). 
International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. 
Revised version. Rome: FAO, 2003. 
 
FRANCO, C. R. A formulação da política de agrotóxicos no Brasil. 2014. 139 f. 
Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas) - Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2014. 
 
FREITAS, C. M.; GARCIA, E. G. Trabalho, saúde e meio ambiente na 
agricultura. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 37, n. 125, p. 12-16, 
2012. 
 
FROTA, D. R S. et al. Barreiras ao desenvolvimento sustentável do agronegócio: a 
situação da logística reversa de embalagens de produtos agrotóxicos no Estado do 
Ceará, Brasil. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, Florianópolis, v. 4, n. 
2, p. 68-104, out. 2015. 
 
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO (FUNDACENTRO). Prevenção de acidentes no trabalho com 
agrotóxicos: segurança e saúde no trabalho, n. 3. São Paulo: FUNDACENTRO, 
Ministério do Trabalho e emprego, 1998. 
 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Sistema Nacional de Informações 
Tóxico-Farmacológicas (SINITOX). 2015. Disponível em: 
<http://sinitox.icict.fiocruz.br/miss%C3%A3o> Acesso em: 19 dez. 2015. 
 
GANESAN, K.; RAZA, S. K.; VIJAYARAGHAVAN, R. Chemical warfare agents. 
Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences, v. 2, n. 3, p. 166-178, 2010. 
 
GARCIA, E. G.; ALVES FILHO, J. P. Aspectos de prevenção e controle de 
acidentes no trabalho com agrotóxicos. São Paulo: Fundacentro, 2005. 
 
GARCIA, E. G.; BUSSACOS, M. A.; FISCHER, F. M. Impacto da legislação no 
registro de agrotóxicos de maior toxicidade no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 
39, n. 5, p. 832-839, 2005. 

https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=mY1IVtbNFemp8wfJqbRo&gws_rd=ssl#q=fispq+karate
https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=mY1IVtbNFemp8wfJqbRo&gws_rd=ssl#q=fispq+karate
http://sinitox.icict.fiocruz.br/miss%C3%A3o%3e%20Acesso
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vijayaraghavan%20R%5Bauth%5D


206 

GIACOPPO, J. O. S. et al. Guerra química: perspectivas no estudo de reativadores 
da enzima acetilcolinesterase inibida por organofosforados. Revista Virtual de 
Química, v. 6, n. 3, p. 653-670, abr. 2014. 
 
GONÇALVES, A. S. et al.  Molecular Dynamics simulations and QM/MM studies of 
the reactivation by 2-PAM of tabun inhibited human acethylcolinesterase. Journal of 
the Brazilian Chemical Society, v. 22, n. 1, p. 155-165, 2011. 
 
GONÇALVES, L. A. et al. Produção e composição do óleo essencial de alfavaquinha 
(Ocimum selloi Benth) em resposta a dois níveis de radiação solar. Revista 
Brasileira de Plantas Medicinais, Botucatu, v. 6, n. 1, p. 8-14, 2003. 
 
GONSALVES, A. A. Síntese de bioadsorvente derivado da quitosana e 
aplicação na pré-concentração e determinação de íons cobre (II) em álcool 
etílico combustível por espectrofotometria. 2012. 132 f. Tese (Doutorado em 
Química e Biotecnologia) - Instituto de Química e Biotecnologia, Universidade 
Federal de Alagoas, Maceió, 2012. 
 
GUIMARÃES, T. G. Visita técnica ao pólo frutícola do Vale do São Francisco, 
em Petrolina, PE e em Juazeiro, BA. Planaltina, DF: EMBRAPA Cerrado, 
Documentos 201, 2007. 
 
HEERES, A.; VAN, E. J. H. Gelling agents or thickeners. PCT/NL2002/000151, 6 
mar. 2001, 6 mar. 2002. Disponível em: 
<http://www.google.com/patents/WO2002070463A1?cl=en> Acesso em: 20 jan. 
2016. 
 
HOSAIN, G. M. M. et al. Prevalence, pattern and determinants of mental disorders in 
Rural Bangladesh. Public Health, v. 121, p. 18-24, 2007. 
 
HUNGARO, A. A. et al. Intoxicações por agrotóxicos: registros de um serviço 
sentinela de assistência toxicológica. Ciência e Cuidado em Saúde, v. 14, n. 3, p. 
1362-1369, 2015. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades: 
JUAZEIRO. 2013. Disponível em: 
<http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291840&search=bahia|j
uazeiro>Acesso em: 29 set. 2015. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades: 
Petrolina. 2013. Disponível em:  
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=261110> Acesso 
em: 29 set. 2015. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS E 
RENOVÁVEIS (IBAMA). Boletim de comercialização de agrotóxicos e afins: 
histórico 2000-2012. IBAMA, MMA. 2013. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/relatorios-de-comercializacao-de-
agrotoxicos/pagina-3>Acesso em: 26 ago.2015.  
 

http://www.scielo.br/jbchs
http://www.scielo.br/jbchs
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Andre+Heeres%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Esch+Johannes+Henricus+Van%22
http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291840&search=bahia|juazeiro%3eAcesso
http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291840&search=bahia|juazeiro%3eAcesso
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=261110%3e%20Acesso
http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos/pagina-3%3eAcesso
http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos/pagina-3%3eAcesso


207 

INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA (IEA). Defensivos agrícolas: em 2014, 
faturamento do segmento foi o destaque. abr. 2015. Disponível em: 
<http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=13679> Acesso em: 18 ago. 
2015. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS 
(INPEV). Base sólida para a excelência. 2015. Disponível em:  
<http://www.inpev.org.br/sistema-campo-limpo/artigos/base-solida-para-
excelencia>Acesso em: 07 nov. 2015. 
 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). Agriculture: a hazardous work. 
Genebra: ILO, 2009. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm>. 
Acesso em: 04 dez. 2015 
 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION/ WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(ILO/WHO). Joint press release ILO/WHO - Number of work related accidents and 
Illnesses continues to increase ILO and WHO join in call for prevention strategies. 
ILO/WHO, 2005. Disponível em:  
<http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-
releases/WCMS_005161/lang--en/index.htm> Acesso em: 10 dez. 2015.  
 
ISSA, Y. et al. Pesticide use and opportunities of exposure among farmers and their 
families: cross-sectional studies 1998-2006 from Hebron governorate, occupied 
Palestinian territory. Environmental Haelth, v. 9, n. 63, 2011. 
 
IWAMI, A. et al. Manual de uso correto e seguro de produtos fitossanitários - 
agrotóxicos. São Paulo: Linea Criativa, 28p. 2008. 
 
JACOBSON, L. S. V et al. Comunidade pomerana e uso de agrotóxicos: uma 
realidade pouco conhecida. Ciência & Saúde Coletiva, v.14, n.6, p. 2239-2249, 
2009. 
 
JARDIM, I. C. S. F.; ANDRADE, J. A.; QUEIROZ, S. C. N. Resíduos de agrotóxicos 
em alimentos: uma preocupação ambiental global - um enfoque às maçãs. Química 
Nova, v. 32, n. 4, p. 996-1012, 2009. 
 
JUAZEIRO. Prefeitura Municipal. Sobre Juazeiro: Juazeiro do juá, o xodó da Bahia.   
[s.d.]. Disponível em:< http://www2.juazeiro.ba.gov.br/sobre-juazeiro> Acesso em: 29 
set. 2015. 
 
JOKANOVIC´, M.; PROSTRAN, M. Pyridinium oximes as cholinesterase reactivators. 
structure-activity relationship and efficacy in the treatment of poisoning with 
organophosphorus compounds. Current Medicinal Chemistry, v. 16, p. 2177-2188, 
2009. 
 
KADAR, T. et al. Sarin-induced neuropathology in rats. Human & Experimental 
Toxicology. v. 14, n. 3, p. 252-259, mar. 1995. 
 

http://www.inpev.org.br/sistema-campo-limpo/artigos/base-solida-para-excelencia
http://www.inpev.org.br/sistema-campo-limpo/artigos/base-solida-para-excelencia
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_005161/lang--en/index.htm%3e%20Acesso
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_005161/lang--en/index.htm%3e%20Acesso
http://www2.juazeiro.ba.gov.br/sobre-juazeiro%3e%20Acesso


208 

KAPKA-SKRZYPCZAK, L.  et al. Biomonitoring and biomarkers of organophosphate 
pesticides exposure - state of the art. Annals of Agricultural and Environmental 
Medicine, v. 18, n. 2, p. 294-303, 2001. 
 
KARAMI-MOHAJERI, S.; ABDOLLAHI, M. Toxic influence of organophosphate, 
carbamate, and organochlorine pesticides on cellular metabolism of lipids, 
proteins, and carbohydrates: a systematic review. Human & Experimental 
Toxicology, v. 30, p. 1119-1140, 2011. 
 
KARASOVA, J. Z. et al. Effect of several new and currently available oxime 
cholinesterase reactivators on tabun-intoxicated rats. International Journal of 
Molecular Sciences, v. 9, n. 11, p. 2243-2252, 2008.  
 
KOUREAS, M. et al. Systematic review of biomonitoring studies to determine the 
association between exposure to organophosphorus and pyrethroid insecticides and 
human health outcomes.Toxicology Letters, v. 210, n. 2, p. 155-168, 2012. 
 
KOVARIK, Z. et al. Mutant cholinesterases possessing enhanced capacity for 
reactivation of their phosphonylated conjugates. Biochemistry, v. 43, n. 11, p. 3222-
3229, 2004. 
 
KUCA, K. et al. Potency of five structurally different acetylcholinesterase reactivators 
to reactivate human brain cholinesterases inhibited by cyclosarin. Clinical 
Toxicology, v. 45, n. 5, p. 512-515, 2007.  
 
KUCA, K.; JUN, D.; MUSILEK, K. Structural requirements of acetylcholinesterase 
reactivators. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, v. 6, n. 3, p. 269-277, 2006.  
 
LARINI, L. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
LEÃO, E. L. S.; MOUTINHO, L. M. G. O arranjo produtivo local de fruticultura irrigada 
do Vale do Submédio do São Francisco como objetivo de política.  Revista de 
Administração, Contabilidade e Economia, v. 13, n. 3, p. 829-858,2014. 
 
LEBAILLY, P. et al. Exposure to pesticides in open-field farming in France. Annals of 
Occupational Hygiene, v. 53, n. 1, p. 69-81, 2009. 
 
LEITE, A. A. M.; ALVES, P. L. A modernização da agricultura no semiárido brasileiro: 
o caso da fruticultura irrigada do Vale do São Francisco. In: ENCONTRO NACIONAL 
DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 30., 2010, São Carlos, SP. Anais 
Eletrônicos... São Carlos: ENEGEP, 2010. Disponível em: 
<file:///F:/Artigos%20para%20mestrado/Vale%20do%20SF/LEITE,%202010..pdf>Ac
eso em: 15 out. 2015. 
 
LENZI, E. et al. Química Geral Experimental. Rio de Janeiro: Freitas Bastos 
Editora, 2004. 
 
LIMA, M. P. et al. Constituintes voláteis das folhas e dos galhos Cinnamomum 
zeylanicum Blume (Luraceae). Acta Amazônica, v. 35, n. 3, p. 363-366, 2005. 
 



209 

LIMA, P. J. P.; OLIVEIRA, H. B. Aspectos de saúde e qualidade de vida residentes 
em comunidades rurais. Revista Baiana de Saúde Pública, v. 38, n. 4, p. 913-930, 
2014. 
 
LOCASANÃ, M. et al. Maternal and paternal occupational exposure to agricultural 
work and the risk of anencephaly. Occupational and Environmental Medicine, v. 
63, n. 10, p. 649-656, 2006. 
 
LONDRES, F. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. Rio de 
Janeiro: AS-PTA - Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011.  
 
LOPES, A. C. Diagnósticos e tratamento. v. 3. Barueri, SP: Manole, 2007. 
 
LOPES, F. F. M. et al. Estudo dos efeitos da acetilação em fibras de sisal. Revista 
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 14, n. 7, p. 
783-788, 2010. 
 
MAGALHÃES, M. A. S. Exposição a agrotóxicos na atividade agrícola: um 
estudo de percepção de riscos à saúde dos trabalhadores rurais no distrito de 
Pau Ferro - Salgueiro-PE. 2010. 146 f. Dissertação (Mestrado profissional em 
Saúde Pública) - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, 
Recife, 2010. 
 
MALASPINA, F. G.; ZINILISE, M. L.; BUENO, P. C. Perfil epidemiológico das 
intoxicações por agrotóxicos no Brasil, no período de 1995 a 2010. Cadernos de 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 425-434,2011. 
 
MALLYA, M. N.; NAGENDRAPPA, G. Nitrosyl chloride addition to 
cycloalkenyltrimethylsilanes. An unexpected reversal of regiochemistry of addition, 
and synthesis of β-aminosilanes. Arkivoc, xiv, p. 155–17 
 
MATOS, A. S. Análise das intoxicações exógenas por agrotóxicos no Brasil, 
entre 2007 a 2012. 2013. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 
Saúde Coletiva) - Faculdade de Ceilândia/Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 
 
MEHRPOUR, O. et al. Occupational exposure to pesticides and consequences on 
male semen and fertility: a review. Toxicology Letters, v. 230, p. 146-156, 2014. 
 
MELO, E. C. S.; ARAGÃO, M. R. S.; CORREIA, M. F. Regimes do vento à superfície 
na área de Petrolina, Submédio São Francisco. Revista Brasileira de 
Meteorologia, v. 28, n. 3, p. 229-241, 2013. 
 
MELO, J. B.; GONÇALVES, S. J. C. Fatores que predispõem a intoxicação por 
agrotóxicos no município de Paty do Alferes. Revista Pró-univerSUS, v. 5, n. 2, p. 
5-35, 2014. 
 
MENTEN, J. O. M. et al. Legislação ambiental e uso de defensivos agrícolas. Citrus 
Researsh & Technology, Cordeirópolis, v. 32, n. 2, p. 109-120, 2011. 



210 

MEYER-BARON, M. et al. Meta-analysis on occupational exposure to pesticides-
Neurobehavioral impact and dose-response relationships. Environmental 
Research, v. 136, p. 234-245, 2015. 
 
MILHORANCE, F. Brasil lidera ranking de consumo de agrotóxicos. abr. 2015. 
Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/comunicacaoinformacao/site/home/nami
dia/brasil_lidera_ranking_consumo_agrotoxicos> Acesso em: 24 ago. 2015. 
 
MILIOS, C. J; STAMATOS, T. C., PERLEPES, S. P. The coordination chemistry of 
pyridyl oximes. Polyhedron, v. 5, n. 1, p. 134-194, 2006. 
 
MINISTÉRIO DA AGRCULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). Plano 
agrícola e pecuário 2014/2015. jun. 2014. Disponível em: 
<http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/PAP%202014-2015.pdf> Acesso em: 19 
dez. 2015. 
 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). 
Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (AGROFIT). 2015. Disponível em: 
<http://www.agricultura.gov.br/servicos-e-sistemas/sistemas/agrofit> Acesso em: 20 
nov. 2015. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014. Define a 
Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos 
termos do anexo, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.htm> 
Acesso em: 20 dez. 2015. 
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Estatísticas do meio rural 
2010-2011. 4. ed. São Paulo: Dieese; NEAD; MDA, 2011. 
 
MOREIRA, J. C. et al., Avaliação integrada do impacto do uso de agrotóxicos sobre 
a saúde humana em uma comunidade agrícola de Nova Friburgo, RJ. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 7, n. 2, p. 299-311, 2002. 
 
MOSTAFALOU, S.; ABDOLLAHI, M. Pesticides and human chronic diseases: 
evidences, mechanisms, and perspectives. Toxicology and Applied 
Pharmacology, v. 268, p. 157-177, 2013. 
 
MOURA, L. T. R. Perfil clinico-epidemiológico dos trabalhadores acometidos 
por câncer atendidos em um centro de oncologia do Submédio do Vale do São 
Francisco. 2014. 86 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal 
do Vale do São Francisco - UNIVASF, Petrolina, 2014. 
 
MOURA, L. T. R. Perfil epidemiológico dos casos de intoxicação por agrotóxicos. 
Revista de Enfermagem UFPE online, Recife, v. 8, n. 1, p. 2333-2341, 2014. 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.htm%3e%20Acesso
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.htm%3e%20Acesso


211 

NARCISO, E. S. Avaliação do grau de efeito toxicológico do diclorvós, após 
exposição inalatória em ambiente sem ventilação. Revista do Instituto Adolfo Lutz, 
v. 71, n. 4, p. 757-761, 2012. 
 
NERILO, L. B. et al. Pesticide use and cholinesterase inhibition in small-scale 
agricultural workers in southern Brazil. Brazilian Journal of Pharmaceutical 
Sciences, v. 50, n. 4, p. 783-791, 2014.  
 
NEWMAN, D. J.; CRAGG, G. M. Natural products as sources of new drugs over the 
last 25 years. Journal of Natural Products, v. 70, p. 461-477, 2007. 
 
OJIMA, I. Modern natural products chemistry and drug discovery. Journal of 
Medicinal Chemistry, v. 51, n. 9, p. 1587-2588, 2008.  
 
OKAMURA, A. et al. A comprehensive evaluation of the testicular toxicity of 
dichlorvos in Wistar rats. Toxicology, v. 213, p. 129-137, 2005. 
 
OLIVEIRA, A. C.; FARIAS FILHO, S. M. Um paralelo entre os produtores de frutas 
do polo Petrolina-Juazeiro com os fruticultores de toda a área de atuação do BNB. 
Revista de Desenvolvimento Econômico, Salvador, BA, n. 26, p. 13-25, dez. 
2012. 
 
OLIVEIRA, C. Prefeitura Municipal de Juazeiro. Em palestra secretário Neiva 
ressalta que o número de empresas instaladas no distrito industrial de 
Juazeiro triplicou nos últimos anos. Set. 2015. Disponível em: 
<http://www2.juazeiro.ba.gov.br/em-palestra-secretario-neiva-ressalta-que-o-
numero-de-empresas-instaladas-no-distrito-industrial-de-juazeiro-triplicou-nos-
ultimos-anos> Acesso em: 01 out. 2015. 
 
OLIVEIRA FILHO, S. F. S., et al. Adoção de estratégias para redução de riscos: 
identificação dos determinantes da diversificação produtiva no polo Petrolina-
Juazeiro. Revista de Economia e Sociologia Rural, Piracicaba, SP, v. 52, n. 1, p. 
117-138, 2014. 
 
OLIVEIRA, M. L. F.; ZAMBRONE, F. A. D. Vulnerabilidade e intoxicação por 
agrotóxicos em agricultores familiares do Paraná. Ciência, Cuidado e Saúde, 
Maringá, v. 5, Sulp., p. 99-106, 2006. 
 
OLIVEIRA, R. T. S.; MACHADO, S. A. S. Quantificação do pesticida diclorvós por 
voltametria de onde quadrada em águas puras e naturais. Química Nova, v. 29, n. 
6, p. 911-915, 2004. 
 
OLIVEIRA-SILVA, J. J. et al. Cholinesterase activities determination in frozen blood 
samples: an improvement to the occupational monitoring in developing countries. 
Human & Experimental Toxicology, v. 19, n. 3, p. 173-177, 2000. 
 
______. Influência de fatores socioeconômicos na contaminação por agrotóxicos, 
Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 35, n. 2, p. 130-135, 2001. 
 

http://www2.juazeiro.ba.gov.br/em-palestra-secretario-neiva-ressalta-que-o-numero-de-empresas-instaladas-no-distrito-industrial-de-juazeiro-triplicou-nos-ultimos-anos
http://www2.juazeiro.ba.gov.br/em-palestra-secretario-neiva-ressalta-que-o-numero-de-empresas-instaladas-no-distrito-industrial-de-juazeiro-triplicou-nos-ultimos-anos
http://www2.juazeiro.ba.gov.br/em-palestra-secretario-neiva-ressalta-que-o-numero-de-empresas-instaladas-no-distrito-industrial-de-juazeiro-triplicou-nos-ultimos-anos


212 

ORTEGA, C. A.; SOBEL, F. T. Desenvolvimento territorial e perímetros irrigados: 
avaliação das políticas governamentais implantadas nos perímetros irrigados 
Bebedouro e Nilo Coelho em Petrolina. Planejamento e Políticas Públicas, n. 35, 
p. 87-118, 2010. 
 
PARK, N. et al. Potency of several structurally different acetylcholinesterase 
reactivators to reactivate house fly and bovine acetylcholinesterases inhibited by 
paraoxon and DFP. Bulletin- Korean Chemical Society, v. 27, n. 9, p. 1401, 2006.  
 
PASCHOAL, A. D. Pragas, praguicidas e a crise ambiental: problemas e soluções. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1979. 
 
PATRICK, G. L. An introduction to medical chemistry. 5th ed. New York: Oxford, 
2009. 
 
PERES, F. et al. Comunicação relacionada ao uso de agrotóxicos em região agrícola 
do Estado do Rio de Janeiro.  Revista de Saúde Pública, v. 35, n. 6, p. 564-570, 
2001. 
 
PERES, F. et al. Desafios ao estudo da contaminação humana e ambiental por 
agrotóxicos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 10, p. 27-37, 2005. 
 
PERES, F.; MOREIRA, J. C.; DUBOIS, G. S. Agrotóxicos, saúde e ambiente: uma 
introdução ao tema. In: PERES, F.; MOREIRA, J. C. (Org.) É veneno ou é 
remédio?: agrotóxicos, saúde e ambiente. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2003. 
p. 21-41.  
 
PERES, G. L. Síntese e caracterização de ligantes oximas e 
tiossemicarbazonas e seus complexos. 2009. 104 f. Dissertação (Mestrado 
Química Tecnológica Ambiental) - Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande, 
2009. 
 
PERINI, V. B M. Análise do óleo essencial, produção de biomassa e 
fungitoxicidade do capim citronela (cymbopogon nardus). 2008. 100 f. 
Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Universidade Federal de Tocantins, 
Gurupi, 2008. 
 
PETROLINA. Prefeitura Municipal. A cidade. [2015]. Disponível em:  
< http://www.petrolina.pe.gov.br/2010/cidade/Petrolina.html>Acesso em: 29 set. 
2015. 
 
PETRONILHO, E. C.; FIGUEROA-VILLAR, J. D. Agentes para defesa contra guerra 
química: reativadores da acetilcolinesterase inibida com organofosforados 
neurotóxicos. Revista Virtual de Química, v. 6, n. 3, p. 671-686, 2014. 
 
PETRONILHO, E. C.; PINTO, A. C.; FIGUEROA-VILLAR, J. D. Acetilcolinesterase: 
Alzheimer e guerra química. Revista Militar de Ciência e Tecnologia, v. 28, p. 3-
14,2011. 
 

http://www.petrolina.pe.gov.br/2010/cidade/Petrolina.html%3eAcesso


213 

PHELPS, C. Stress in farming in North Yorkshire. WPS/01/06, Phase 1 Report. 
Sheffield: Health and Safety Laboratory, 2001. 
 
PIGNATI, W. A.; MACHADO, J. M. H. O agronegócio e seus impactos na saúde dos 
trabalhadores e da população do estado do Mato Grosso. In GOMEZ, C. M.; 
MACHADO, J. M. H; PENA, P. G. L. (Org.). Saúde do trabalhador na sociedade 
brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. p. 245-272. 
 
PINTO, P. A. et al. Uso do óleo de canela Cinnamomum zeylanicum Breyn na 
abordagem de conteúdos experimentais de química orgânica. Sociedade Brasileira 
de Química: 36ª Reunião da SBQ, 2013. 
 
PIRES, I. L.; XAVIER, A. Melhoramento de eucalipto para a produção de óleos 
essenciais. In: RESENDE et al. (Org.). Melhoramento de espécies florestais e 
palmáceas no Brasil. Colombo: EMBRAPA Florestas, 2001. 
 
PLIMMER, J. R. Chemistry of pesticides. In: KRIEGER, R. (Org.) Handbook of 
pesticide toxicology: principles. 2nd ed. New York: Academic Press, v. 1, 2001. ch. 
2, p. 95-107.  
 
POLETTO, A. R. Processo de trabalho e saúde mental de trabalhadores 
agrícolas familiares da microrregião de Ituporanga, Santa Catarina. 2009.190 f. 
Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2009. 
 
POLYRAKIS, I. T. Environmental pollution from pasticides. In: COSTA, R.; 
KRISTBERGSSON (Org.). Predictive modeling and risk assessment. v. 4. New 
York: Springer, 2009. p. 201-224. 
 
PORTAL ODM. Quer saber como estão os indicadores dos ODM de seu estado, 
de seu município?.2014. Disponível em:< http://www.portalodm.com.br/> Acesso 
em: 29 set. 2015. 
 
PORTO, M. F.; SOARES, W. L. Modelo de desenvolvimento, agrotóxicos e saúde: 
um panorama da realidade agrícola brasileira e propostas para uma agenda de 
pesquisa inovadora. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. São Paulo, SP, v. 
37, n. 125, p. 17-50, 2012. 
 
PREZA, D. L. C.; AUGUSTO, L. G. S. Vulnerabilidades de trabalhadores rurais frente 
ao uso de agrotóxicos na produção de hortaliças em região do Nordeste do Brasil. 
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 37, n. 125, p. 89-98, 2012. 
 
RANG, H. P. et al. Farmacologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,2004. 
 
RANGEL, C. F.; ROSA, A. C. S.; SARCINELLI, P. N. Uso de agrotóxicos e suas 
implicações na exposição ocupacional e contaminação ambiental. Caderno de 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 435-442, 2011. 
 
RAZZINO, C. A. Desenvolvimento, caracterização e utilização de um 
nanobiossensor enzimático para a determinação de carbaril. 2007. 80 f. 

http://www.portalodm.com.br/%3e%20Acesso


214 

Dissertação (Mestrado em Ciências - Química Analítica) - Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.  
 
RIBAS, P. P.; MATSUMURA, A. T. S. A química dos agrotóxicos: impacto sobre a 
saúde e meio ambiente2009. Revista Liberato, Novo Hamburgo, RS, v. 10, n. 14, p. 
149-158, 2009. 
 
REIFENRATH, W. G. Enhanced skin absorption and fly toxicity of permethrin in 
emulsion formulation. Bulletin Environmental Contamination Toxicology, v. 78, n. 
5, p. 299-303, 2007. 
 
RIBAS, P. P.; MATSUMURA, A. T. S. A química dos agrotóxicos: impacto sobre a 
saúde e meio ambiente2009. Revista Liberato, Novo Hamburgo, RS, v. 10, n. 14, p. 
149-158, 2009. 
 
RIBEIRO, A. C. C.; MELLA, E. A. C. Intoxicação ocupacional por organofosforados - 
a importância da dosagem de colinesterase. Iniciação Científica CESUMAR, v. 9, 
n. 2, p. 125-134, 2007. 
 
RIBEIRO, T. S. Síntese e avaliação de oximas como antídotos para intoxicação 
por organofosforados. 2009. 271 f. Tese (Doutorado em Ciências em Química) - 
Departamento de Ciência e Tecnologia, Instituto Militar de Engenharia, Rio de 
Janeiro, 2009. 
 
RIGOTTO, R. M. et al. O verde da economia no campo: desafios à pesquisa e às 
políticas públicas para a promoção da saúde no avanço da modernização agrícola. 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 6, p. 1533-1542, 2012. 
 
RIGOTTO, R. M. et al. Tendências de agravos crônicos à saúde associados a 
agrotóxicos em região de fruticultura no Ceará, Brasil. Revista Brasileira de 
Epidemiologia, v. 16, n.3, p. 763-773, 2013. 
 
RIGOTTO, R. M.; ROSA, I. F. Agrotóxicos. In: CALDART, R. S.; PEREIRA, I. B.; 
ALENTEJANO, P.; FRIFOTTO, G. (Org.). Dicionário da educação do campo. Rio 
de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão 
Popular, 2012. p. 86-93. 
 
RIZZATO, M. C. O. et al. Agrotóxicos e o conhecimento dos produtores de hortaliças 
do Distrito Verde Naviraí - MS. In: ENCONTRO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO, 8., Mato Grosso do Sul, Anais Eletrônicos... Mato Grosso do Sul: 
UEMS/UFGD, 2014. Disponível em: 
<file:///C:/Users/C%C3%ADcero/Downloads/638-712-1-PB%20(3).pdf> Acesso em: 
17 nov. 2015. 
 
ROCHA, R. M. Um exame dos determinantes da coordenação vertical na 
agroindústria do Nordeste: o caso do polo de irrigação Petrolina-Juazeiro. 2001. 
56 f. Monografia (Graduação em Economia) - Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Recife, 2001. 
 

file:///C:/Users/CÃcero/Downloads/638-712-1-PB%20(3).pdf


215 

RODRIGUES, L. Estudo de agrotóxicos usados em agricultura através da 
técnica de difração de raios X. 2012. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Nuclear) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 
 
ROSATI, J. L. R. et al. Intoxicação por Carbamatos e Organofosforados. Jornal 
Brasileiro de Medicina, v. 69 n. 3, set. 1995. 
 
ROSMAN, Y. et al. Carbamate poisoning: treatment recommendations in the 
setting of a mass casualties event. American Journal of Emergency Medicine, v. 
27, p. 1117–1124, 2009. 
 
RULL, R. P.; RITZ, B.; SHAW, G. M. Neural tube defects and maternal residential 
proximity to agricultural pesticide applications. American Journal of Epidemiology, 
v. 163, n. 8, p. 743-753, 2006. 
 
RUSYNIAK, D. E.; NAÑAGAS, K. A. Organophosphate poisoning. Seminars in 
Neurology, v. 24, n. 2, p. 197-204, 2004. 
 
SANTANA, V. et al. Acidentes de trabalho devido à intoxicação por agrotóxicos entre 
trabalhadores da agropecuária 2000-2011. Boletim Epidemiológico dos Acidentes 
do Trabalho, Salvador, v. 2, n. 4, p. 1-6, 2012. 
 
SANTOS, J. A. T. et al. Inseticidas organofosforados e intoxicação humana: uma 
revisão da produção cientifica sobre o tema. Revista de Saúde e Biologia, v. 10, n. 
2, p.54-65, 2015. 
 
SANTOS, M. A. T.; AREAS, M. A.; REYES, F.G. Piretróides - uma visão geral. 
Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 18, n. 3, p. 339-349, 2007. 
 
SANTOS, R. C.; OLIVEIRA, G. B. Um estudo sobre o cultivo de frutas como 
alternativa de desenvolvimento do Submédio São Francisco. Revista das 
Faculdades Santa Cruz, v.7, n. 2, p. 31-47, 2009. 
 
SANTOS, R. F., et al. Utilização do farelo de manga na alimentação de ruminantes. 
Circular Técnica Online,n.103. Petrolina: Embrapa, jul. 2013. 
 
SANTOS, V. M. R. et al. Compostos organofosforados pentavalentes: histórico, 
métodos sintéticos de preparação e aplicações como inseticidas e antitumorais. 
Química Nova, v. 30, n. 1, p. 159-170, 2007. 
 
SAVI, E. P. et al. Sintomas associados à exposição entre rizicultores em uma cidade 
no sul de Santa Catarina. Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 39, n. 1, p. 17-
23, 2010. 
 
SELMI, G. F. R.; TRAPÉ, A. Z. Proteção da saúde dos trabalhadores rurais: a 
necessidade de padronização das metodologias de quantificação da exposição 
dérmica a agrotóxicos. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 30, n. 5, 
p.952-960, 2014. 
 



216 

SENA, T. R. R.; VARGAS, M. M.; OLIVEIRA, C. C. C. Saúde auditiva e qualidade de 
vida em trabalhadores expostos a agrotóxicos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n. 
6, p. 1753-1761, 2014. 
 
SIFAKIS, S. et al. Pesticide exposure and health related issues in male and female 
reproductive system. M. Stoytcheva (Ed.), Pesticides-Formulations, Effects, Fate, In 
Tech, Rijeka, Croatia, p. 495–526, 2011. 
 
SILMAN, I.; SUSSMAN, J. L. Acetylcholinesterase: “classical” and “non-classical” 
functions and pharmacology. Current Opinion in Pharmacology, v. 5, n. 3, p. 293-
302, jun. 2005. 
 
SILVA, C. R. Envolvimento do receptor TRPA1 na resposta inflamatória 
induzida pela administração tópica de cinamaldeído em camundongos. 2011. 
89 f. Dissertação (Mestrado em Bioquímica Toxicológica) - Universidade Federal de 
Santa Maria, Santa Maria, 2011 
 
SILVA, E. F. et al. Prevalência de morbidade e sintomas em idosos: um estudo 
comparativo entre zona rural e urbana. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n. 4, p. 
1029-1040, 2013.  
 
SILVA, F. M. et al. Os riscos no uso indiscriminado de agrotóxicos: uma visão 
bibliográfica. Informativo Técnico do Semiárido, v. 9, n. 1, p. 77-84, 2015. 
 
SILVA, F. M. et al. Percepção de riscos no uso de agrotóxicos em cinco 
comunidades rurais do município de Pombal – PB. Revista Verde de Agroecologia 
e Desenvolvimento Sustentável, v. 9, n. 5, p. 1-9, dez. 2014. 
 
SILVA, G. R. et al. Defesa química: histórico, classificação dos agentes de guerra e 
ação dos neurotóxicos. Química Nova, v. 35, n. 10, p. 2083-2091, 2012. 
 
SILVA, J. M. et al. Agrotóxicos e trabalho: uma combinação perigosa para a saúde 
do trabalhador rural. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 891-
903, 2005. 
 
SILVA-MATOS, R. R. S. et al. Racionalização do uso de agrotóxicos na Produção 
integrada de manga no Submédio do Vale do São Francisco. Bioscience Journal, 
Uberlândia, MG, v. 30, n. 2, p. 372-379, 2014. 
 
SILVA, R. N.; SILVA, J. M.; SILVA, W. C. Horticultores e agrotóxicos: estudo de caso 
no município de Arapiraca (AL). Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, 
Aquidabã, v. 4, n. 1, p. 56-68, 2013. 
 
SILVA, S. R. G. et al. Defeitos congênitos e exposição a agrotóxicos no Vale do São 
Francisco. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 33, n. 1, p. 20-26, 
2011. 
 
SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRILL, T. C. Identificação de 
Compostos Orgânicos. Rio de Janeiro: Guanabara, 1979. 
 



217 

SIQUEIRA, D. F. et al. Análise da exposição de trabalhadores rurais a agrotóxicos. 
Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 26, n. 2, p. 182-191, 
2013. 
 
SIQUIERA, M. T. et al. Correlation between pesticide use in agriculture and adverse 
birth outcomes in Brazil: an ecological study. Bulletin of Environmental 
Contamination and toxicology, v. 84, n. 6, p. 647-651, 2010. 
 
SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de Química Analítica. 8. ed. São Paulo: 
Thomson Learning, 2007. 
 
SMART, J.M.A History of Chemical and Biological Warfare: An American 
Perspective. In. SIDELL, F.R.; TAKAFUJI, E.T.; FRANZ, D.R. Medical Aspects of 
Chemical and Biological Warfare. Washington, DC, Borden Institute, 1997. ch. 2. 
p. 9-86. 
 
SMITH, M. B.; MARCH, J. March’s Advanced Organic Chemistry - Reactions, 
Mechanisms, and Structure. 5th ed. United State of American: John Wiley and 
Sons, 2001. 
 
SOARES, W. L.; ALMEIDA, R. M. V. R.; MORO, S. Trabalho rural e fatores de risco 
associados ao uso de agrotóxicos em Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 1117-1127, 2003. 
 
SOARES, W. L.; FREITAS, E. A. V.; COUTINHO, J. A. G. Trabalho rural e saúde: 
Intoxicações por agrotóxicos no município de Teresópolis – RJ. Revista de 
Economia e Sociologia Rural, Rio de Janeiro, v. 43, n. 4, p. 685-701, 2005. 
 
SOARES, W. L.; PORTO, M. F. S. Estimating the social cost of pesticide use: an 
assessment from acute poisoning in Brazil. Ecological Economics, v. 68, n. 10, p. 
2721-2728, 2009. 
 
SOARES, W. L. Uso dos agrotóxicos e seus impactos à saúde e ao ambiente: 
uma avaliação integrada entre a economia, a saúde pública, a ecologia e a 
agricultura. 2010. 163 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública e Meio Ambiente) - 
Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010. 
 
SOBEL, T. F.; COSTA, E. F. Estimando taxas de adoção de tecnologias poupadoras 
de água na fruticultura irrigada do Vale do São Francisco: o caso dos pequenos 
agricultores. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 36, n. 1, p. 121-146, 
2005. 
 
SOBREIRA, A. E. G. S. ADISSI, P. J. Agrotóxicos: falsas premissas e debates. 
Ciência $ Saúde Coletiva, v. 8, n. 1, p. 985-990, 2003. 
 
SOBRINHO, J. S. Desenvolvimento no Vale do São Francisco: uma análise crítica. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 9, 2009, São Paulo. Anais 
eletrônicos...São Paulo: USP, 2009. Disponível em: 
<http://www.geografia.fflch.usp.br/inferior/laboratorios/agraria/Anais%20XIXENGA/art
igos/Sobrinho_JS.pdf> Acesso em: 05 set. 2015. 



218 

SOUZA, A. et al. Avaliação do impacto da exposição a agrotóxicos sobre a saúde de 
população rural. Vale do Taquari (RS, Brasil). Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, n. 8, 
p. 3519-3528, 2011.  
 
SOUZA, A. G.; LOPES, A. C. V. Contribuição da logística reversa de embalagens 
agrotóxicas para a preservação do meio ambiente um estudo de caso da 
AREGRAN. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 28., 
2008, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: ENEGEP, 2008. 
Disponível em:  
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2008_TN_STP_069_492_12055.pdf> 
Acesso em: 06 nov. 2015. 
 
SOUZA, C. C. et al. Ribeirinhos de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE): um olhar sobre a 
riqueza do artesanato local. Revista de Desenvolvimento Econômico, Salvador, 
BA, ano XII, ed. esp., 2010.  
 
SOUZA, H. M. et al. Escolaridade, carteira de trabalho e renda dos empregados no 
meio rural brasileiro. Campo-território: Revista de Geografia Agrária, v. 10, n. 20, 
p. 468-492, 2015. 
 
SOUZA, I. Saúde e ambiente: uma abordagem sobre as condições da horticultura 
praticada no município de Lagoa Seca - PB. 2009. 134 f. Tese (Doutorado em 
Recursos Naturais na área de Toxicologia Ambiental) – Universidade Federal de 
Campina Grande, Campina Grande, 2009. 
 
SOUZA, I.; CHAVES, L. H. G.; JUNIOR BARROS, G. Uso de agrotóxicos 
impactando a saúde de horticultores familiares na região de Lagoa Seca - Paraíba.  
Engenharia Ambiental, v. 8, n. 1, p. 232-245, 2011. 
 
SOUZA, J. P. Atividade colinesterásica cerebral e comportamento de ratos após 
exposição perinatal ao diclorvós. Ciência Rural, Santa Maria, v. 36, n. 3, p. 501-508, 
2006. 
 
SPADOTTO, C. A.; GOMES, M. A. F. Agrotóxicos no Brasil. [2015]. Disponível em: 
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura_e_meio_ambiente/arvore/
CONTAG01_40_210200792814.html> Acesso em:26 ago. 2015 

 
STOJILJKOVIĆ, M. P.; JOKANOVIĆ, M. Pyridinium oximes: rationale for their 
selection as causal antidotes against organophosphate poisonings and current 
solutions for auto-injectors. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, v. 57, 
p. 435-443, 2006. 
 
TAYLOR, P. Agentes Anticolinesterásicos. In; HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E. 
(Org.). As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman. 10. ed. 
São Paulo: Mc Graw Hill, 2005. cap. 8, p. 133-146.  
 
TEIXEIRA, F. Utilização de pesticidas: guia prático. Lisboa: ACT, 2014. p. 14. 
 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2008_TN_STP_069_492_12055.pdf%3e%20Acesso
http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2008_TN_STP_069_492_12055.pdf%3e%20Acesso


219 

TEIXEIRA, J. H. S.; GUIMARÃES, M. A. S.; CARDOSO, S. C. Uso e cuidados com 
agrotóxicos na região de Guanambi, BA. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico 
Conhecer, Goiânia, v. 10, n. 19, p. 1250, 2014. 
 
TERRY JR, A. V. Functional Consequences of Repeated Organophosphate 
Exposure: Potential Non-Cholinergic Mechanisms. Pharmacology & Therapeutics, 
v. 134, n. 3, p. 355-365, 2012. 
 
THIERMANN, H.; WOREK, F.; EYER, P. Collecting and measuring 
cholinesterase samples: avoiding the pitfalls. Roundtable discussion, 12 dez. 2007. 
Apresentação IS007. 6th Annual Congress of APAMT. Disponível em: 
<http://www.asiatox.org/6th%20APAMT%20pdf/Collecting%20and%20measuring%2
0c holinesterase%20samples%20avoiding%20the%20pitfalls.pdf.> Acesso em: 20 
set. 2015. 
 
TIMCHALK, C. Organophosphate pharmacokinetics. In: KRIEGER, R. (Org.) 
Handbook of pesticide toxicology: principles. 2nd ed. New York: Academic Press, 
v. 1, 2001. ch. 46, p. 95-107.  
 
TOMAZIN, C. C. Avaliação das informações de primeiros socorros de bula e 
rótulo de agrotóxicos segundo meeiros de plantações de tomate de Sumaré 
SP. 2007. 91 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. 
 
TRAPÉ, A. Z. Doenças relacionadas a agrotóxicos: um problema de saúde 
pública. 1995. 195 f. Tese (Doutorado em Medicina) - Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995. 
 
TRAPÉ, A. Z. Segurança no uso de agrotóxicos e efeitos na saúde de agricultores 
da região de Campinas (SP). Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v. 9, n. 
1, p. 10-14, 2011. 
 
TRIOLA, M. F. Introdução à estatística. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 
 
TÜRKKAN, B. et al.Synthesis, characterization and antioxidant capacity of 
naringenin-oxime.Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy, v. 85, p. 235-240, 2012. 
 
VASCONCELOS, M. V.; FREITAS, C. F.; SILVEIRA, C. A. Caracterização do uso de 
agrotóxicos entre trabalhadores rurais. Revista Saúde (Santa Maria), Santa Maria, 
RS, v. 40, n. 2, p. 87-96, 2014. 
 
VEIGA, M. M. Agrotóxicos: eficiência econômica e injustiça socioambiental. Ciência 
& Saúde Coletiva, v. 12, n. 1, p. 145-152, 2007. 
 
VELOSO, R. A. et al. Composição e fungitoxicidade do óleo essencial de capim 
citronela em função da adubação orgânica. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasilia, v. 47, n. 12, p. 1707-1713, 2012. 
 

http://www.journals.elsevier.com/pharmacology-and-therapeutics/


220 

VIEGAS JUNIOR, C. et al. Produtos naturais como candidatos a fármacos úteis no 
tratamento do mal de Alzheimer. Química Nova, v. 27, n. 4, p. 655-660, 2004. 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 1, p. 25-38, 2007. 
 
VINHA, M. B. et al. Impactos do uso indiscriminado de agrotóxicos em frutas e 
hortaliças. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, v. 1, n. 1, p. 102-107, 
jul. 2011. 
 
VITAL, T.; SAMPAIO, Y. Agricultura familiar e fruticultura irrigada - estudos de caso 
no Nordeste. Anais da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, Recife, 
v. 4, p. 275-290,2007. 
 
VITAL, T. W. et al. A fruticultura de exportação do Vale do São Francisco e a crise 
econômica: efeitos sobre a convenção coletiva de trabalho. Revista em 
Agronegócios e Meio Ambiente, v.4, n.3, p. 365-390, 2011. 
 
VITTI, A. M. S.; BRITO, J. O. Óleo essencial de eucalipto. Documentos Florestais, 
n. 17, p. 1-26, 2003. 
 
VOGEL, A. I. Vogel’s textbook of quantitative chemical analysis. 5th ed./ revised 
by JEFFERY, G. H. et al. New York: Longman Scientific & Technical, 1989.   
 
VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Química orgânica: estrutura e função. 4. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
WANDERLIND, E. H. et al. Avanços recentes na decomposição de triésteres de 
fosfato neurotóxicos. Revista Virtual de Química, v. 6, n. 3, p. 632-652, 2014. 
 
WEIGELT, D. et al. A comunicação, a educação no processo de trabalho e o 
cuidado na rede pública de saúde do Rio Grande do Sul: cenários e 
desafios. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em 
Saúde, v. 9, n. 3, p.1-8, 2015. 
 
WESELAK, M. et al. Pre- and pos-conception pesticide exposure and the risk of birth 
defects in Ontario farm population. Reproductive Toxicology, v. 25, n. 4, p. 334-
339, 2008. 
 
WOLRD HEALTH ORGANIZATION (WHO). The WHO recommended 
classification of by pesticides by hazard and guindelines to classification 2009. 
Geneva: WHO, 2010. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATIO (WHO). United Nations Environmental Program. 
Public health impact of pesticides used in agriculture. Genebra: WHO,1990. 
 
WOREK, F. et al. Kinetic analysis of interactions between human 
acetylcholinesterase, structurally different organophosphorus compounds and 
oximes. Biochemical Pharmacology, v. 68, n. 11, p. 2237-2248, 2004. 
 
WOREK, F. et al. Reactivation kinetics of acetylcholinesterase from different species 
inhibited by highly toxic organophosphates. Archives of Toxicology, v. 76, n. 9, p. 
523-529, 2002. 



221 

YILMAZ, I.; KILIC, A.; YALCINKAYA, H. Synthesis, characterization, fluorescence 
and redox features of new vic -dioxime ligand bearing pyrene and its metal 
complexes. Chemical Papers, v. 62, n. 4, p. 398-403, 2008.  
 
YUNES, R. A; CECHINEL FILHO, V. Química de produtos naturais, novos 
fármacos e a moderna farmacognosia. 1. ed. Itajaí: Univali, 2007. 303p.  
 
ZAKERINIA, M.; NAMDARI, M.; AMIRGHOFRAN, S. The Relationship between 
Exposure to Pesticides and the Occurrence of Lymphoid Neoplasm. Iranian Red 
Crescent Medical Journal, v. 14, n. 6., p. 337-344, 2012. 
 
ZANARDO, V. P. S.; RAMBO, D. F.; SCHWANKE, C. H. A. Canela (Cinnamomum 
sp) e seu efeito nos componentes da síndrome metabólica. Revista Perspectiva, 
Erechin, v. 38, ed. especial, p. 39-48, 2014. 
 
ZELLHUBER, A.; SIQUEIRA, R. Rio São Francisco em descanso: degradação e 
revitalização. Caderno do CEAS, Salvador, BA, n. 227, p. 7-34,2007. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ircmj.com/
http://ircmj.com/


222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



223 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCRARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS 

Av. José de Sá Maniçoba S/Nº - Campus Centro - Caixa Postal 252 
CEP: 56304-205 - Petrolina – PE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO INTEGRADA DO EFEITO DO USO DE 

AGROTÓXICOS SOBRE A SAÚDE DE TRABALHADORES RURAIS DO 

SUBMÉDIO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PREPARAÇÃO DE POTENCIAIS 

ANTÍDOTOS PARA A INTOXICAÇÃO AGUDA POR ORGANOFOSFORADOS. 

Nome do Pesquisador: Gabriela Lemos de Azevedo Maia 

Nome do Pesquisador colaborador: Cícero Oliveira Corcino 

 

1. Natureza da pesquisa: o (a) Sr. (a) está sendo convido (a) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade relacionar o contexto sociocultural e econômico 

com a vulnerabilidade da saúde de trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos, 

além de buscar por meio da síntese orgânica novos fármacos para tratar casos de 

intoxicação aguda causadas por agrotóxicos da classe dos organofosforados. 

2. Participantes da pesquisa: para o desenvolvimento da pesquisa serão utilizadas 

amostras de sangue, para isto, 4 indivíduos irão fornecê-las, desde que se enquadre 

nos seguintes requisitos: 

- Estar em boas condições gerais de saúde, tanto físicas como psíquicas; 

- Ter idade entre 18 e 40 anos; 

- Pesar mais de 50 kg; 

- Não estar grávida, nem amamentando; 

- Não estar em jejum; 

- Ter estilo de vida saudável e sem riscos de doenças infectocontagiosas e graves; 

- Supostamente não expostos a agentes anticolinesterásicos.  
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3. Envolvimento na pesquisa: ao participar desta pesquisa o (a) sr. (a) permitirá 

que os pesquisadores Gabriela Lemos de Azevedo Maia e Cícero Oliveira Corcino 

realizem primeiramente uma triagem clinica através de uma entrevista e, caso esteja 

dentro dos critérios de inclusão será realizado o procedimento de coleta da amostra 

de sangue. Com a amostra de sangue será realizada a extração da enzima 

acetilcolinesterase (AChE) eritrocitária, para avaliação do potencial in vitro de 

reativação das oximas sintetizadas. O (a) sr. (a) tem liberdade de se recusar a 

participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, 

sem qualquer prejuízo para o (a) sr (a). Sempre que quiser poderá pedir mais 

informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto e, se 

necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 

4. Sobre as entrevistas: A entrevista será realizada utilizando um questionário do 

Ministério da Saúde empregada na triagem clínica de doadores de sangue contendo 

questões que indiquem o estado atual de saúde, os hábitos e comportamentos do 

doador para determinar se o mesmo encontra-se em condições de doar sangue sem 

prejuízo a sua saúde e aos testes de reativação da AChE.  Para resposta do 

questionário, o pesquisador ler cada pergunta junto com o entrevistado e enquanto o 

mesmo responde verbalmente o pesquisador anota no próprio questionário. 

 5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas sendo praticamente isenta de riscos à integridade física do 

participante. No momento da coleta de sangue poderá haver algum desconforto 

decorrente da punção venosa. Complicações de coleta de sangue rotineira são raras 

e geralmente de pequeno porte. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 

usados oferece riscos à sua dignidade.  

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e sua orientadora (e/ou equipe 

de pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-

la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa o (a) sr. (a.) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre 

novas moléculas capazes de reativar a enzima AChE inibida por agentes 

neurotóxicos, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta 
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pesquisa possa contribuir futuramente para o desenvolvimento de novos protótipos a 

fármacos para serem empregados no tratamento de intoxicações por 

organofosforados, onde o pesquisador se compromete a divulgar os resultados 

obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no 

item anterior 

8. Pagamento: o sr. (a) 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 

__________________________________ 

Cícero Oliveira Corcino (Pesquisador) 

________________________________ 

Gabriela Lemos de Azevedo Maia (Orientadora) 

 

Pesquisador Responsável: Prof.ª Gabriela Lemos de Azevedo Maia, Tel: (87) 

9957-8114; email: gabriela.lemos@univasf.edu.br 

Pesquisador Colaborador: Cícero Oliveira Corcino, Tel: (87) 8815-4775; email 

Cícero.corcino@hotmail.com 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Prof. Alexandre H. Reis 

Vice-Coordenadora :Profª Márcia Bento Moreira 

Telefone do Comitê: 87 2101- 6896; E-mail cedep@univasf.edu.br. 88070369 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCRARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS 

Av. José de Sá Maniçoba S/Nº - Campus Centro - Caixa Postal 252 
CEP: 56304-205 - Petrolina – PE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO INTEGRADA DO EFEITO DO USO DE 

AGROTÓXICOS SOBRE A SAÚDE DE TRABALHADORES RURAIS DO 

SUBMÉDIO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PREPARAÇÃO DE POTENCIAIS 

ANTÍDOTOS PARA A INTOXICAÇÃO AGUDA POR ORGANOFOSFORADOS. 

Nome do Pesquisador: Gabriela Lemos de Azevedo Maia 

Nome do Pesquisador colaborador: Cícero Oliveira Corcino 

 

1. Natureza da pesquisa: o (a) Sr. (a) está sendo convido (a) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade relacionar o contexto sociocultural e econômico 

com a vulnerabilidade da saúde de trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos, 

além de buscar por meio da síntese orgânica novos fármacos para tratar casos de 

intoxicação aguda causadas por agrotóxicos da classe dos organofosforados. 

2. Participantes da pesquisa: a população estudada será composta por 

trabalhadores rurais de propriedades localizadas em perímetros irrigados no entorno 

das cidades de Petrolina e Juazeiro que utilizam ou já utilizaram agrotóxicos. A 

amostra será de 339 participantes. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar desta pesquisa osr.(a) permitirá que os 

pesquisadores Gabriela Lemos de Azevedo Maia e Cícero Oliveira Corcino utilizem 

as informações obtidas a respeito da vulnerabilidade relacionada a saúde dos 

trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos e demais informações, em seu estudo. 

O (a)sr. (a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o (a)sr (a). 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do 
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telefone do pesquisador do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê 

de Ética em Pesquisa.  

4. Sobre as entrevistas: A entrevista será realizada utilizando um questionário 

semiestruturado contendo perguntas que estão divididas em quatro grupos. O 

primeiro relacionado ao perfil sociodemográfico do trabalhador: localidade, idade, 

escolaridade, estado civil, número de filhos e hábitos alimentares, o segundo 

relacionado aos dados da produção rural: outros cultivos, produção agrícola, jornada 

diária de trabalho, condição do trabalhador e atividades desenvolvidas no cultivo. O 

terceiro associado ao uso de agrotóxicos: equipamentos de aplicação, orientações 

de uso, utilização dos EPIs, sintomas após a aplicação, higiene, tipos de agrotóxicos 

utilizados, duração e frequência das aplicações. O quarto, sobre situações 

referentes a morbidades. Para resposta do questionário o pesquisador ler cada 

pergunta junto com o entrevistado e enquanto o mesmo responde verbalmente o 

pesquisador anota no próprio questionário. 

 5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas sendo isenta de riscos ou quaisquer situações que cause desconforto 

ao participante. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios 

da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à 

sua dignidade.  

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e sua orientadora (e/ou equipe 

de pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-

la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa o (a) sr. (a.) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre 

os efeitos do uso de agrotóxicos a saúde dos trabalhadores rurais na região do 

Submédio do Vale do São Francisco, de forma que o conhecimento que será 

construído a partir desta pesquisa possa contribuir para atualizar os dados 

referentes a intoxicação aguda por esses agrotóxicos e desta forma atentar (a 

sociedade) para que ações de proteção da saúde destes trabalhadores sejam 

criadas, onde o pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, 

respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item 

anterior.  
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8. Pagamento: o sr. (a) 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 

________________________________________ 

Cícero Oliveira Corcino (Pesquisador) 

________________________________________ 

Gabriela Lemos de Azevedo Maia (Orientadora) 

 

Pesquisador Responsável: Prof.ª Gabriela Lemos de Azevedo Maia, Tel: (87) 

9957-8114; email: gabriela.lemos@univasf.edu.br 

Pesquisador Colaborador: Cícero Oliveira Corcino, Tel: (87) 8815-4775; email 

Cícero.corcino@hotmail.com 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Prof. Alexandre H. Reis 

Vice-Coordenadora :Profª Márcia Bento Moreira 

Telefone do Comitê: 87 2101- 6896; E-mail cedep@univasf.edu.br. 88070369 

 

 

 

 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE C - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS 

Av. José de Sá Maniçoba S/Nº - Campus Centro - Caixa Postal 252 
CEP: 56304-205 - Petrolina – PE 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

Eu Cícero Oliveira Corcino, brasileiro, solteiro, técnico em química, inscrito no 

CPF/ MF sob o nº 04407666480, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter 

confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas 

ao projeto de pesquisa intitulado “Avaliação integrada do efeito do uso de 

agrotóxicos sobre a saúde de trabalhadores rurais do Submédio do Vale do 

São Francisco e preparação de potenciais antídotos para a intoxicação aguda 

por organofosforados”, a que tiver acesso nas dependências das propriedades 

rurais do Submédio do Vale do São Francisco, da CODEVASF e nas dependências 

dos laboratórios de Química Geral e Inorgânica e de Química Analítica da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF. 

 

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.  
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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 supramencionada. 

 
Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações 

entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a 

apresentação da pesquisa, acima 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, 28 de outubro de 2014. 

 

______________________________ 

                                                                               Cícero Oliveira Corcino 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS 

Av. José de Sá Maniçoba S/Nº - Campus Centro - Caixa Postal 252 
CEP: 56304-205 - Petrolina – PE 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

Eu Gabriela Lemos de Azevedo Maia, brasileira, casada, professora, inscrita no 

CPF/ MF sob o nº 04384603401, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter 

confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas 

ao projeto de pesquisa intitulado “Avaliação integrada do efeito do uso de 

agrotóxicos sobre a saúde de trabalhadores rurais do Submédio do Vale do 

São Francisco e preparação de potenciais antídotos para a intoxicação aguda 

por organofosforados”, a que tiver acesso nas dependências das propriedades 

rurais do Submédio do Vale do São Francisco, da CODEVASF  e nas dependências 

dos laboratórios de Química Geral e Inorgânica e de Química Analítica da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF. 

 
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:  
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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 supramencionada.  

 
Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações 

entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a 

apresentação da pesquisa, acima 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, 28 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

 

  _____________________________ 

                                                                      Gabriela Lemos de Azevedo Maia 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS 

 

Questionário: Destinado aos pequenos produtores rurais para o desenvolvimento 

do projeto: Avaliação integrada do efeito do uso de agrotóxicos sobre a saúde de 

trabalhadores rurais do Submédio do Vale do São Francisco e preparação de 

potenciais antídotos para a intoxicação aguda por organofosforados. 

1. Nome do produtor: __________________________________________________ 

2.data nascimento: _____/_____/________ 

3.sexo: ( ) f ( ) m  

4.grau de instrução: 

( ) Analfabeto ( ) 1° grau ( ) 2° grau ( ) 3° grau ( ) pós-graduado 

5.Proprietário ou trabalhador: ( ) proprietário ( ) trabalhador  

6.Ocupação:_________________________________________________________ 

7.Renda: ___________________________________________________________ 

8. Fazenda ou local de trabalho:__________________________________________  

9. Endereço:_________________________________________________________ 

10.Bairro ou localidade:________________________________________________ 

11.Município _____________________________UF: ________________________ 

12.Cultura/lavoura: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

13. A quanto tempo utiliza agrotóxico: _____________________________________ 

14. Qual o tempo de exposição: __________________________________________ 

15. Produto agrotóxico: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

16. Tipo de aplicação: _________________________________________________ 

17. Frequência de aplicação: ____________________________________________ 

18. Compra dos produtos: ______________________________________________ 

19. Orientação de uso do produto: ________________________________________ 
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20. Leitura dos rótulos da embalagem: Sim ( ) Não ( ) 

21. Receituário agronômico: Sim ( ) Não ( ) 

22. Equipamentos de proteção individual: 

 

( ) Boné  ( ) Jaleco hidro-repelente 

( ) Viseira facial  ( ) Calça hidro-repelente 

( ) Máscara  ( ) Botas impermeáveis  

( ) Capuz (touca)  ( ) Avental resistente a solvente orgânico 

( ) luvas ( ) Outros: _________________________________ 

 

23. Destino das embalagens vazias: ______________________________________ 

24. Lavagem dos equipamentos de aplicação: ______________________________ 

25. Alguma vez já sofreu intoxicação: Sim ( ) Não ( ) 

26. Em caso de intoxicação indicar se sabe a que produto está associado: 

___________________________________________________________________ 

27. Em caso de intoxicação indicar se procurou atendimento médico: sim ( ) não ( ) 

28. Após o uso do produto já sentiu algum desses sintomas:  

 

( ) Contrações 

musculares involuntárias  

( ) Fraqueza  

( ) Irritação da pele  

( ) Tremores 

musculares 

( ) Convulsões  ( ) Pupilas contraídas  ( ) Suor abundante  

( ) Coceira intensa  ( ) Vômitos  ( ) Febre muito alta  

( ) Confusão mental 

( ) Dificuldade respiratória 

( ) Formigamento nas 

pálpebras e nos lábios  

( ) Secreção e 

obstrução  

( ) Dor de cabeça  ( ) Lacrimejamento  ( ) Tontura 

( ) Dores torácicas e 

cólicas abdominais  

( ) Mancha na pele  

( ) Náuseas  

Visão turva ou 

embaçada 

( )Excitação  ( ) Perda de apetite  ( ) Salivação intensa  

( ) Espirros  ( ) Perda da consciência   

 

29. Considerações finais:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO B - CARTA DE APROVAÇÃO DO CEDEP - UNIVASF 
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 ANEXO C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
COLEGIADO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Venho por meio deste, autorizar o aluno de pós-graduação do Programa Ciências da 

Saúde e Biológicas CÍCERO OLIVEIRA CORCINO, CPF 044.076.664-80, tenha 

acesso total ao LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA do 

CENTRO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE da UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO 

SÃO FRANCISCO - UNIVASF para desenvolvimento dos experimentos da pesquisa 

de mestrado, incluindo a utilização de vidrarias, reagentes e equipamentos.    

 

 

 

Petrolina-PE, 06 de fevereiro de 2015.     

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Cleônia Roberta Melo Araújo 
Coordenadora do Laboratório de Química Geral e Inorgânica 
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ANEXO D - TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
COLEGIADO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Venho por meio deste, autorizar o aluno de pós-graduação do Programa Ciências da 

Saúde e Biológicas CÍCERO OLIVEIRA CORCINO, CPF 044.076.664-80, tenha 

acesso total ao LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA do CENTRO DE 

CIÊNCIAS DE SAÚDE da UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO - UNIVASF para desenvolvimento dos experimentos da pesquisa de 

mestrado, incluindo a utilização de vidrarias, reagentes e equipamentos.    

 

 

 

Petrolina-PE, 06 de fevereiro de 2015.     

 

 

 

_______________________________________________ 

Arlan de Assis Gonsalves 
Coordenador do Laboratório de Química Analítica 
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ANEXO E - INSTRUMENTO DE TRIAGEM DOS DOADORES DE SANGUE  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS 

 

Questionário: Destinado aos doadores de sangue: Avaliação integrada do efeito do 

uso de agrotóxicos sobre a saúde de trabalhadores rurais do Submédio do Vale do 

São Francisco e preparação de potenciais antídotos para a intoxicação aguda por 

organofosforados. 

 

1. Qual a sua Idade?  E o seu Peso?   

2. Já doou sangue? Há quanto tempo? Sentiu-se mal? O que houve?   

3. Está alimentado? Que tipo de alimento ingeriu? Há quanto tempo?   

4. Dormiu bem? Está descansado? Está se sentindo bem?   

5. Está grávida? Está amamentando?     

6. Qual sua profissão? Já teve contato com agrotóxicos?   

7. Tomou alguma vacina recentemente? Qual?    

8. Usou algum medicamento recentemente? Qual? Quando? Por quê?    

9. Fez tratamento dentário na última semana? Qual?     

10. Já foi operado? Quando? De que? Precisou tomar sangue? Já voltou às suas 

atividades normais?   

11. Recebeu transfusão de sangue? Quando? Por quê?   

12. Já teve hepatite ou icterícia? Quando? Teve contato íntimo com pessoas que 

tiveram hepatite no último ano?   

13. Fez tatuagem a agulha e a tinta? Quando? Fez acupuntura? Quando? Com 

profissional registrado? Fez piercing com agulha? Quando?   

14. Tem ou teve convulsões? Quando?   

15. Tem ou teve problema do coração, rins, pulmões, fígado, estômago, intestino, 

pele, psiquiátrico, de coagulação? Qual? Tem/teve anemia, diabetes, reumatismo? 

Já teve alguma doença grave? Qual?   
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16. Sofreu algum contato acidental envolvendo cortes na sua pele com instrumentos 

contaminados com sangue de outra pessoa, como por exemplo, agulhas, bisturi? 

Teve contato acidental de mucosas (olho, boca) com material biológico (sangue e 

secreções)?   

17. Já teve alguma doença venérea? Qual? Quando? Fez tratamento e foi 

considerado (a) curado (a) há quanto tempo? Teve relação sexual com profissional 

do sexo? Quando? Teve relação sexual com parceiro ocasional, ou seja, "ficou e 

manteve relações sexuais"? Teve relação sexual com parceiro desconhecido?    

18. Tem parceiro fixo? Quantos? Quanto parceiro teve nos últimos 12 meses? Tevê 

ou tem relações sexuais com pessoa do mesmo sexo que você? Quando?   

19. Usou ou usa algum tipo de droga? Qual? Quando? Você já deu ou recebeu 

droga ou dinheiro para manter relações sexuais? Quando? Já esteve preso ou em 

clínicas de recuperação? Quando e por quanto tempo? E seu parceiro já esteve ou 

está preso ou em clínicas de recuperação? Quando e por quanto tempo?   

20. Teve ou tem contato sexual com pessoa suspeita de ter o vírus da AIDS? 

Quando? Já teve ou tem relação sexual com pessoa que recebeu sangue ou faz 

hemodiálise? Quando? Tem ou teve relação com parceiro que já usou ou usa 

droga? Quando? Tem ou teve relação com parceiro que já teve hepatite, doença 

venérea? E a vida sexual do seu parceiro? Tem mais alguma informação importante 

sobre ela? 

21. Já trabalhou ou teve contato com alguma substância tóxica?  

22. Já teve contato com algum agrotóxico? Qual? Quando? 

23. Já sofreu intoxicação por agrotóxicos? 
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ANEXO F - ATESTADO DE CAPACITAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
COLEGIADO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

 

 

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO PARA PROCEDER A PUNÇÃO VENOSA 

 

 

 

A Resolução N°361 de 28 de novembro de 2000, que dispõe sobre as atribuições do 

profissional farmacêutico bioquímico nos procedimentos de punção venosa e punção 

arterial.   

 

 

RESOLVE:   

 

 

Art. 1º - São atribuições do Farmacêutico Bioquímico proceder a punção venosa e a 

punção arterial nos pacientes atendidos em Laboratórios de Análises Clínicas. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Cleônia Roberta Melo Araújo 
Farmacêutica Bioquímica 

 

 

 

 

 

 


