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RESUMO
A utilização de agrotóxicos em larga escala nos países em desenvolvimento tem gerado
inúmeros impactos negativos no ecossistema e na saúde humana. O Brasil utiliza grandes
quantidades de agrotóxicos nas suas plantações. Devido à grande quantidade desses
produtos disponíveis no mercado existem inúmeras dificuldades de fiscalização,
monitoramento e controle, ocasionando a contaminação do meio ambiente e a exposição
dos trabalhadores rurais frente ao uso incorreto na utilização de agrotóxicos. O presente
projeto focaliza estabelecer as relações entre a Estratégia na Saúde da Família - ESF e os
trabalhadores rurais, utilizando-se da intra e intersetorialidade no processo de
enfrentamento das externalidades, vulnerabilidades e riscos ambientais e ocupacionais
relacionados à saúde e o seu meio ambiente, objetivando melhoria na qualidade de vida
dos agricultores. Serão avaliadas as condições sócio demográficos, ambientais,
econômicas, culturais, através da aplicação de questionário. Sendo abordados os seguintes
objetivos: Atualizar os profissionais de saúde nas questões relacionadas aos riscos e a
exposição aos agrotóxicos; Realizar diagnóstico através de questionário com os
trabalhadores rurais; Promover a consciência ambiental; Promover a consciência sanitária;
e Fomentar o uso de alternativas e práticas ecologicamente corretas. A intervenção
realizar-se-á em uma comunidade chamada de Matões, localizada no município de
Caucaia-Ceará, donde a principal atividade é a produção de hortaliças para subsistência.
Os sujeitos que irão participar do estudo serão os profissionais de saúde da ESF e os
trabalhadores rurais da localidade de Matões, cuja característica marcante é a produção de
hortaliças para subsistência, que é realizada em média de 40 a 50 famílias. Nesta
localidade existem 898 imóveis, divididos entre sítios, casas de veraneio, residências, uma
escola e uma Unidade Básica de Saúde com uma equipe de ESF completa, população
estimada de 1.143 habitantes. Esta localidade encontra-se próximo ao Complexo Portuário
Porto do Pecém e esta passando por mudanças fundiárias, sociais, econômicas e quebra de
laços familiares com vendas de pequenas propriedades para a Petrobras.
Palavras chave: saúde ambiental, saúde ocupacional, agrotóxico, riscos, vulnerabilidades
e externalidades.
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ABSTRACT
The use of pesticides on a large scale in developing countries has generated numerous
negative impacts on ecosystem and human health. Brazil uses large amounts of pesticides on
their crops. Due to the large amount of these products on the market there are numerous
difficulties in supervision, monitoring and control, causing environmental contamination and
exposure of farm workers against the misuse of pesticides in use. This project focuses on
establishing links between the strategy at the Family Health - FHS and rural workers, using
the intra-and intersectoral approach in the process of dealing with externalities, vulnerabilities
and risks related to environmental and occupational health and their environment, aiming
improvement in quality of life of farmers. Will assess the socio demographic, environmental,
economic, cultural, through the questionnaire. Being addressed the following objectives:
Upgrade health professionals on issues relating to risk and exposure to pesticides; perform
diagnosis using a questionnaire with rural workers, promoting environmental awareness,
promote health awareness, and promote the use of alternative and environmentally friendly
practices correct. The intervention will take place in a community called Matões located in the
city of Caucaia-Ceará, where the main activity is the production of vegetables for subsistence.
The subjects who will participate in the study are health professionals of the FHS and rural
workers from the town of Matões, whose hallmark is the production of vegetables for
subsistence, which is held on average 40 to 50 families. In this village there are 898 buildings,
divided among sites, summer houses, residences, a school and a Basic Health Unit with a
team full of ESF, the estimated population of 1,143 inhabitants. This location is near the Port
Complex Pecém Port is going through changes and land, social, economic and breaking of
family ties with sales of smaller properties for Petrobras.
Words key: environment, occupational health, pesticides, risks, vulnerabilities and
externalities.
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“De uma coisa sabemos. A terra não pertence ao homem: é o
homem que pertence a terra, disso temos certeza. Todas as
coisas estão interligadas, como o sangue que une uma
família. Tudo está relacionado entre si. Tudo quanto agride
a terra agride os filhos da terra. Não foi o homem quem
teceu a trama da vida: ele é meramente um fio da mesma.
Tudo o que ele fizer à trama, a si próprio fará”.

Discurso feito pelo líder dos índios
Suquamish e Duwaminsh,Chief Seattle,
ao presidente americano Franklin Pierce, em 1854.
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1 INTRODUÇÃO

Com o processo de industrialização, neoliberalismo e globalização desencadeado
pelos países desenvolvidos ao longo dos tempos, houve uma grande necessidade de
descoberta e síntese de diversos serviços e produtos novos, por parte do homem, com uma
descontrolada utilização dos recursos naturais. A degradação do meio ambiente está
relacionada com o crescente desenvolvimento industrial, que, por sua vez, pode desencadear
inúmeras situações de risco à saúde do homem e no ecossistema. (BRILHANTE,1999 apud
BRASIL, 2002, p.39).
O uso abusivo e desordenado de substâncias químicas utilizados nos países em
desenvolvimento tem gerado inúmeros impactos negativos no ecossistema e na saúde
humana. Estudos realizados por diversos centros de pesquisas nacionais e internacionais
revelam que o uso indiscriminado de agrotóxicos vem causando grandes problemas de
intoxicações.
O Brasil é um dos países com grande produção agrícola, e por esse motivo é um
dos que mais utilizam agrotóxicos nas suas plantações. Devido a grandes quantidades desses
produtos disponíveis no mercado, existem inúmeras dificuldades de fiscalização,
monitoramento e controle, ocasionando à contaminação do meio ambiente e a exposição dos
trabalhadores rurais na utilização inadequada dos agrotóxicos. De acordo com o Sindicato
Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (Sindag), foram vendidos ano
passado (2009), 725,6 mil toneladas de agrotóxicos, movimentando US$ 6,62 bilhões de
dólares (RADIS, 2010).
A Vigilância em Saúde Ambiental busca a identificação de situações de risco ou
perigo no ambiente que possam causar doenças, incapacidades e mortes com o objetivo de
adotar ou recomendar medidas para a remoção ou redução da exposição a essas situações de
risco (BRASIL, 2006, p.228).
O campo da Vigilância em Saúde Ambiental, de acordo com o Ministério da
Saúde - MS, compreende a área da saúde pública, afeita aos conhecimentos científicos, à
formulação de políticas públicas, às correspondentes intervenções (ações) relacionadas a
11

interação entre a saúde humana, os fatores do meio ambiente1 natural e antrópico que a
determinam, condicionam e influenciam, com vistas a melhoraria da qualidade de vida do ser
humano sob o ponto de vista da sustentabilidade (BRASIL, 2002).
A grande necessidade atual é a produção de conhecimentos e práticas que integram
dimensões econômicas, sociais, políticas, ambientais e sanitárias ao pensarmos problemas em
saúde ambiental em sua relação com o desenvolvimento e sustentabilidade, assim como
possíveis estratégias de promoção da saúde, de caráter emancipatório, que articulem a tão
propalada relação local-global em todos os sentidos (CZERESNIA; FREITAS, 2003, p.9;
BRASIL, 2005).
Embora a pesquisa brasileira sobre o impacto do uso de agrotóxicos no meio
ambiente e sobre a saúde humana também tenha crescido nos últimos anos, ainda é
insuficiente para conhecer a extensão da carga química despejada no ambiente e a dimensão
dos danos à saúde, decorrentes do uso intensivo de substâncias químicas. A relevância do
tema é destacada ao se considerar a dimensão das diversidades dos grupos expostos: os
trabalhadores rurais da agropecuária, saúde pública (controle de vetores/guarda de endemias),
empresas desinsetizadoras, indústrias de pesticidas e do transporte e comércio de substâncias
químicas (FARIAS, 2007, p.26; ARAÚJO, 2007).
A política de modernização da agricultura, que subsidiou o crédito para pequenos
e grandes produtores rurais e estimulou a implantação da indústria de agrotóxicos no país,
ignorou carências estruturais e instrucionais, como despreparo da mão de obra para os novos
pacotes tecnológicos de difícil execução, a fragilidade das instituições voltadas a proteção
ambiental e da saúde dos trabalhadores rurais, tornou os mesmo, um grupo particularmente
vulnerável diante dessa expansão de uma tecnologia com expressivos riscos ambientais e
ocupacionais. O mesmo aconteceu com os instrumentos de regulação ambiental que apenas
recentemente, passaram a incorporar questões relacionadas ao uso dos agrotóxicos como, por
exemplo, a Lei 9.974/00 e o Decreto nº. 4.074/02, que dispõe sobre o destino certo das
embalagens vazias de agrotóxicos e as suas respectivas tampas.
A Vigilância em Saúde Ambiental com os condicionantes e determinantes que
afetam à saúde humana, tem um papel fundamental dentro das ações do setor saúde que são
realizadas pelos municípios, a sua implantação vêm de encontro às atribuições dos SUS, que
são antever os riscos que podem ser causadas por diferentes fatores tanto biológicos e não
1

No texto são feitas referências ao meio ambiente, não sendo objetivo desse trabalho, mas não podemos
falar sobre a saúde humana (saúde do trabalhador rural) e agrotóxico sem relacionar o meio ambiente nas
questões que envolvem o setor saúde.
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biológicos. O conjunto das ações preventivas que são desempenhadas pela vigilância, traz
sem dúvida uma grande melhoria na qualidade de vida da população e do ecossistema,
entretanto, devemos entender os impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente e as
conseqüências deste impacto que afetam à saúde da população. É necessário propor
estratégias de ação que, a partir do conhecimento científico, tecnológico e acadêmico,
possamos ajudar na harmonia, na construção de atitudes e práticas saudáveis entre o homem e
a natureza.
Diante do que foi exposto, fiscalizar, vigiar, controlar, monitorar e analisar o uso
de substâncias químicas vem sendo um grande desafio para a Vigilância Sanitária, a
Vigilância em Saúde Ambiental e para a Saúde do Trabalhador.
Trabalhando no Plano de Erradicação do Aedes aegypti - PEAa na localidade de
Matões no município de Caucaia, percebi que os trabalhadores que cultivam hortaliças,
quando da preparação da calda e na pulverização dos agrotóxicos não utilizavam os EPIs
corretamente para sua proteção. Em conversas com alguns agricultores, os mesmos relatam
que não tem orientações ou suporte técnico de órgãos públicos; não tem nenhum treinamento
para o uso correto de agrotóxicos; não utilizam equipamentos de proteção corretamente e não
tem conhecimento dos males que o agrotóxico causa a sua saúde e ao meio ambiente.
O presente projeto tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento das ações
sobre Educação Ambiental, Educação em Saúde e fortalecer as relações entre a Estratégia na
Saúde da Família (ESF) e os trabalhadores rurais, utilizando-se da intra e intersetorialidade no
processo de enfrentamento das externalidades, vulnerabilidades, riscos ambientais e
ocupacionais relacionados à saúde e a melhoria da qualidade de vida dos agricultores deste
território.
A intervenção realizar-se-á em uma comunidade chamada de Matões, localizada
no município de Caucaia/Ceará, donde a principal atividade econômica é a produção de
hortaliças para subsistência.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Promover ações educativas em saúde ambiental, visando aquisição de novos
comportamentos e atitudes ecologicamente corretas, relacionadas ao risco ambiental e
ocupacional da população expostas ao uso de agrotóxicos no cultivo de hortaliças na
comunidade de Matões no município de Caucaia/CE.

2. Objetivos Específicos
Capacitar os profissionais de saúde da ESF nas questões relacionadas aos riscos e a
exposição aos agrotóxicos;
Realizar diagnóstico dos trabalhadores rurais a fim de conhecer os aspectos sócio
demográficos, ambientais, econômicos e culturais para desencadear ações Educativas
em Saúde Ambiental;
Promover a consciência crítica ambiental relacionada ao uso inadequado de
agrotóxicos;
Promover a consciência sanitária em relação aos riscos à saúde na exposição aos
agrotóxicos; e
Fomentar o uso de alternativas e práticas ecologicamente corretas no cultivo de
hortaliças.
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3 REVISÃO DA LITERATURA
3.1 Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental
Na proposta do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SISVAM),
essa vigilância é definida como “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a
detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente
que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção, controle dos fatores de risco e das doenças ou agravos” (Portaria GM nº. 410/MS
de 10/10/2000; BRASIL, 2002, p.21).
Conforme entendimento acordado no I Seminário da Política Nacional de Saúde
Ambiental, realizado em outubro de 2005, trata-se de um campo de práticas
intra/intersetoriais e trans/multidisciplinar voltadas aos reflexos, na saúde humana, das
relações ecogessociais do homem com o ambiente, com vistas ao bem-estar, à qualidade de
vida, à sustentabilidade, a fim de orientar políticas formuladas com utilização do
conhecimento disponível, com participação e controle social (CEARÁ, 2010).
A Vigilância em Saúde Ambiental está inserida na atenção integral à saúde e faz
parte da vigilância a saúde, atuando na interface saúde-ambiente. A saúde e a doença de uma
comunidade sofrem influência do meio ambiente em que vive a população, pois, de fato,
constitui o cenário dinâmico dos seus acontecimentos. Em relação ao ambiente, os fatores
referem-se aos seus elementos, situações e condições, bem como aos agentes patogênicos
presentes no meio que representam, sob condições especiais de exposição humana, uma maior
probabilidade de gerar ou desenvolver efeitos adversos para a saúde. (ibidem, p.23).
Assim, “a prevenção é a vigilância não do indivíduo, mas de prováveis ocorrências
de enfermidades, anomalias, comportamentos desviados a serem minimizados, e de
comportamentos saudáveis a serem maximizados (promoção)” (Rabinow,
1999:145). Já não se trata de normalizar indivíduos pelo restabelecimento da norma
da qual o paciente se desviara, mas de prever, antecipar a emergência/aparecimento
de acontecimentos indesejáveis, desvios possíveis do normal, entre populações
estatisticamente detectadas como de risco (CZERESNIA; FREITAS, 2003, p.74).
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A Vigilância em Saúde Ambiental tem como universo de atuação, todos os fatores
ambientais, compreendendo os aspectos de risco2 que interferem na saúde humana com às
inter-relações do binômio saúde e ambiente, buscando sempre uma melhor prevenção,
promoção e qualidade da saúde coletiva. Considerando que, a saúde humana poderá ser
afetada por fatores físicos, químicos, biológicos, não biológicos, antrópicos e psicossociais,
com uma grande diversidade nas respectivas áreas, implicando em formas diferenciadas de
abordagem tanto para a vigilância quanto para o controle dos riscos. (BRASIL, 2002;
MINAYO, 2006; WALDMAN, 2006; RIGOTTO, 2003).
Componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental:

VIGIAGUA
Água consumo humano

VIGIQUIM
Substâncias
químicas
VIGISOLO
Exposição solo
contaminado

VIGIAR
Qualidade do ar
SISTEMA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AMBIENTAL
VIGIAPP
Acidentes produtos perigosos

VIGIFISI
Fatores físicos
Campos eletromagnéticos

VIGIDESASTRE
Desastres naturais

VIGIAMBT
Ambiente de trabalho

O Programa de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado às substâncias
químicas - VIGIQUIM, elaborado pelo Ministério da Saúde, vem ao encontro da preocupação
mundial crescente relativa aos riscos potenciais oferecidos pelas substâncias químicas para a
saúde humana. A filosofia norteadora do plano segue os princípios básicos do Sistema Único
de Saúde (SUS) e alinha-se com a necessidade do estabelecimento de esforço integrado entre
2

Riscos é uma condição ou conjunto de circunstância que tem o potencial de causar um efeito adverso,
que pode ser: morte, lesões, doenças ou danos à saúde, à propriedade ou ao meio ambiente (TRIVELATO,
1988).
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os vários níveis de governo, o setor produtivo, representações da sociedade civil e demais
partes interessadas na busca de um modelo de desenvolvimento que tenha o seu foco principal
centrado na sustentabilidade das atividades humanas (BRASIL, 2009, p.3).

No que se refere a Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada às Substâncias
Químicas, as ações a serem contempladas têm por objeto o conhecimento, a
detecção e o controle dos fatores ambientais de risco à saúde, das doenças ou de
outros agravos à saúde da população exposta aos contaminantes químicos
especificamente o amianto, benzeno, mercúrio, chumbo e agrotóxicos, podendo em
qualquer ocasião serem inseridas outras substâncias químicas (BRASIL, 2006;
BRASIL, 2009).

Neste sentido, a construção e a implementação da Política Nacional de Saúde
Ambiental devem acontecer a partir de uma ampla articulação com diversos segmentos, em
especial com os movimentos sociais, de forma dinâmica, com o objetivo de fortalecer tal
agenda no âmbito dos canais formais da democracia. Assim, por meio dos instrumentos de
democracia direta, se assegurará que iniciativas como as redes solidárias participem do
processo de formulação, legitimação e validação desta política (controle social) 3.
Como forma de viabilizar a implantação de um Sistema de Vigilância em Saúde
dos agravos provocados pelos riscos químicos foi selecionada cinco substâncias, classificadas
pela Comissão Permanente de Saúde ambiental (COPESA) e pela Comissão Nacional de
Segurança Química (CONASQ)4, como prioritárias devido aos riscos à população, são elas:
asbesto, benzeno, mercúrio, chumbo e agrotóxicos. Para cada grupo destas substâncias foi
elaborada uma proposta preliminar de Modelo de Atuação que de forma integrada estarão
compondo o referido sistema, conforme anexos I, II, III, IV e V. Posteriormente, após a
consolidação da metodologia empregada para estas cinco substâncias, será proposta a inserção
de outros contaminantes na lista das substâncias prioritárias, como por exemplo, a sílica, o
arsênio, o cromo, o zinco, o cádmio, o níquel, as dioxinas e furanos, os voláteis orgânicos
clorados, entre outras (BRASIL, 2009, p.9).

3

A compreensão de controle social tem sido estudada por diversos autores. Homans chama controle
social “al processo em virtude del qual se obtiene la conformidad de los indivíduos com el sistema, sobre la base
de la aquiescencia o sumisión a la norma”. Drukheim “o controle se daria através da intensidade das obrigações
ou pressões morais criadas no indivíduo pela sociedade”. Para Bobbio “é assim entendido como uma limitação
do agir individual na sociedade” (Instituto de Estudos Políticos, 1976 apud CARVALHO, 1995, p.9)
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3.2 Agrotóxicos
A origem da utilização de substâncias tóxicas visando o combate de pragas e
doenças presentes na produção agrícola não é recente. Civilizações antigas utilizavam
enxofre, descoberto em 1000 a.c., o arsênio descoberto no século 16, no século 17, surgiu à
nicotina retirada do fumo, em seguida, vieram a retetona, pyrethrum, mercúrio e sulfato de
cobre. Com o passar dos tempos foram desenvolvidas pesquisas que contribuíram para a
criação de novos compostos químicos sintéticos como o DDT, ditiocarbamatos, metoxicloro,
organoclorados, organofosforado, xenobióticos, dentre muitos outros (SILVA; FAY, 2004,
p.19; SILVA, et al., 2005, p.894; ODUM, 1988).

Existe, atualmente, muita esperança de que o que Carroll Williams (1967) chamou
de terceira geração de pesticidas logo será acrescentada ao arsenal disponível aos
sistemas integrados. (A primeira geração, segundo a classificação de Williams, eram
substâncias botânicas e os sais inorgânicos; a segunda geração eram membros da
família do DDT). A terceira geração é a das substâncias bioquímicas, os hormônios
e feromônios (atrativos sexuais), que dirigem o comportamento e são específicos
para a espécie (ODUM, 1988).

Devido o aparecimento de inúmeras substâncias químicas sem nenhum tipo de
controle, a Organização Mundial da Saúde (OMS) por meio das suas representações e dos
seus vários programas resolve:
[...] A falta de informações e dados toxicológicos sobre as novas substâncias
químicas, devido ao ritmo acelerado de produção da indústria química, levou o
United Nations Environment Programme (UNEP), por meio do International
Registry of Potentially Toxic Cbemicals (IRPTC), a estabelecer um registro
internacional dos produtos químicos, incluindo a avaliação de seus efeitos e
toxicidade, juntamente com o Internacional Programa on Cbemical Safety (IPCS)...]
(BRASIL, 2002, p.39).

O elevado uso de substâncias químicas, sem os cuidados necessários, tem
contribuído para a degradação ambiental e o aumento das intoxicações ocupacionais. O
modelo enfoca o modo pelos quais às várias forças condutoras geram pressões que afetam o
meio ambiente e atingem à saúde humana, por meio de diversas formas de exposição, a que
estão sujeitos os indivíduos no ambiente, entre elas está o uso desordenado de agrotóxicos. O
4

No Brasil, a Comissão Nacional de Segurança Química, CONASQ, presidida pelo Ministério do Meio
Ambiente, da qual o Ministério da Saúde é integrante, expressa as preocupações e iniciativas do governo e da
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descompasso entre a velocidade de introdução no mercado desses produtos e a capacidade
técnica de prover os meios de segurança para seu uso tem sido um grave problema, até
mesmo pela ausência de monitoramento dos órgãos ambientais e da vigilância dos setores de
saúde (ARAÚJO; AUGUSTO; TELLES, 2000 apud BEZERRA, 2003, p.26; SCATENA;
DUARTE, 2006, p.191).
Segundo o Decreto nº. 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamentou a Lei nº.
7.802, de 11 de julho de 1989, define o termo agrotóxico como5:
[...] produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao
uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas, nas pastagens na proteção florestas, nativas ou plantadas, e de outros
ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, sua 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 substâncias de produtos empregados
como desfolheantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Além
deste decreto, existe ainda a Norma Regulamentadora 31(NR 31), que trata da
“Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura [...] (Silva et. at., 2005, p. 894895)”.

[...] O termo agrotóxico é usado no seu mais amplo sentido, é qualquer composto
que seja manufaturado para ser utilizado na agricultura, visando prevenir ou reduzir efeitos
adversos de pragas [...]. [..] São utilizados na agricultura com o objetivo de maior
produtividade das culturas, produção de alta qualidade e redução de custos de mão de obra
[...] (SILVA; FAY, 2004, p.17; BRAIL, 1991).
A intoxicação subaguda ocorre por exposição moderada ou pequena a produtos
altamente tóxicos ou medianamente tóxicos e tem aparecimento mais lento. Os sintomas são
subjetivos e vagos, tais como cefaléia, vertigens, fraqueza, mal estar, dor de estômago e
sonolência, entre outros.
A intoxicação crônica caracteriza-se por surgimento tardio, após meses ou anos,
por exposição pequena ou modera a produtos tóxicos ou a múltiplos produtos, acarretando
danos irreversíveis, do tipo paralisias e neoplasias.
O uso indiscriminado de agrotóxicos está se expandindo em escala e intensidade.
Embora se conheçam muitas conseqüências danosas ao meio ambiente e á saúde humana
dessa prática tecnológica, nem todos os seus efeitos potenciais são conhecidos.
sociedade brasileira nesse tema.
5
Neste trabalho o termo adotado para as substâncias químicas será “agrotóxico” definido segundo o
decreto nº. 4.074/02, que rege a Lei nº. 7.80/89.
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Na safra passada, as empresas multinacionais, que são poucas (Basf, Bayer,
Monsanto, Du Pont, Sygenta, Bungue, Shell química...), comemoraram que o Brasil
se transformou no maior consumidor mundial de venenos agrícolas. Foram
despejados 713 milhões de toneladas! Média de 3.700 quilos por pessoa. Esses
venenos são de origem química e permanecem na natureza. Degradam o solo e
contaminam a água. E, sobretudo, se acumulam nos alimentos", escreve João Pedro
Stédile, economista e integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Sem
Terra (MST), em artigo publicado no jornal O Globo, 24-09-2009. (STÉDILE,
2009).

Dados relacionam o Brasil como maior consumidor mundial de agrotóxicos.
Somente no ano de 2009, foram vendidas 725,6 mil toneladas dessas substâncias no país,
movimentando U$$ 6,62 milhões, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos
para Defesa Agrícola (SINDAG) (RADIS, 2010).
A Toxicidade é a propriedade do agrotóxico de causar algum efeito nocivo ou
prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. A toxicidade da formulação está de acordo com a:
espécie biológica, concentração e componentes da formulação. Então: risco = toxicidade x
exposição, risco e toxicidade são diferentes. Se a exposição é nula, o risco é nulo. O risco
pode ser reduzido, se diminuir a exposição ou a toxicidade (BRASIL, 1991).
Apesar da relação entre poluição ambiental e seus efeitos tóxicos à saúde humana
serem conhecidas há muitos séculos, o estabelecimento da relação de causa e efeito entre a
exposição aos diversos poluentes, à respectiva resposta do meio ambiente e da saúde do
homem somente pode ser concretizada pelos fundamentos científicos da toxicologia e
epidemiologia. A toxicologia é responsável pela identificação, quantificação dos riscos
decorrentes da exposição dos trabalhadores aos produtos químicos. A liberação da utilização
de novos produtos químicos pelos órgãos competentes têm passado por rigorosos estudos
toxicológicos e epidemiológicos, onde a avaliação da toxicidade dessas substâncias é
indispensável na caracterização dos efeitos tóxicos e riscos à saúde (BRASIL, 2002, p. 40).
Eles podem ser absorvidos via dérmica, inspirados pelos pulmões ou ingeridos em
produtos contaminados. Os efeitos adversos dos agrotóxicos à saúde dependem de suas
caracterizas químicas, da quantidade absorvida ou ingerida, do tempo de exposição e das
condições gerais de saúde das pessoas contaminadas (VEIGA, 2007, p147; BEDOR et. al.,
2009; BRAIL, 1991).
Os efeitos negativos de uma possível contaminação por agrotóxicos na saúde
humana e ao meio ambiente, seriam agravados em pequenas comunidades rurais, pelas
precárias condições sanitárias, deficiência no sistema de saúde local, devido à possíveis
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desconhecimentos por parte dos professores nas questões sobre temas transversais, falta de
infra-estrutura adequada, baixas condições socioeconômicas, sociais e culturais.
Outro aspecto relevante no caso de contaminação por agrotóxico em populações
de pequenas comunidades rurais seria o fato de que, a maioria dos trabalhadores tem nível de
instrução inadequado para o desempenho da função. Esta inadequação se dá porque a
capacidade de leitura do rótulo, entendimento dos procedimentos adequados de preparação,
aplicação, é uma condição indispensável para o manejo dos agrotóxicos de forma correta.
Alguns estudos já demonstraram que, além do efeito esperado pelos produtores rurais do
aumento na produtividade, existe uma relação positiva entre o uso de agrotóxicos, a
degradação ambiental e os danos à saúde humana. O maior penalizado nessa busca pela
eficiência econômica seria o trabalhador rural, uma vez que estaria diretamente e quase que
diariamente exposto aos riscos associados a este processo. (VEIGA, 2007, p.147; BRASIL,
1991).
As classificações dos agrotóxicos, segundo classe, ingrediente ativo, grupo
químico, classificação toxicológica e ambiental foram obtidas mediante consulta ao Sistema
de Agrotóxicos Fitossanitários (AGROFIT) do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e no Sistema de Informação sobre Agrotóxicos ficando estabelecido
desta forma, Classificação Toxicológica: I Extremamente Tóxico; II Altamente Tóxico;
III Tóxico; IV Pouco Tóxico (BRASIL, 2010).

3.3 Efeitos Adversos à Saúde
As pessoas estão expostas diariamente a várias substâncias tóxicas que vão desde
poluentes industriais no ar, os resíduos de agrotóxicos (metais pesados) em alimentos, na água
e no solo. Os poluentes orgânicos persistentes incluem muitos agrotóxicos, dioxinas, furanos
e PCB'
s. Esses compostos causam sérios riscos ao meio ambiente e à saúde humana, pois
podem persistir no ambiente, bioacumular e biomagnificar na cadeia alimentar dos seres
vivos. Os agrotóxicos sintéticos são tóxicos mesmo em pequenas quantidades. Estudos
realizados confirmam que baixos níveis de exposição a agrotóxico podem causar sérias
doenças e desordens na saúde, incluindo câncer, dano ao sistema nervoso, sistema reprodutivo
e outros órgãos, anormalidades no desenvolvimento e comportamento, disfunção hormonal e
disfunção do sistema imunológico (SILVA; FAY 2004; SILVA, 2005).
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Segundo o World Resources Institute (WRI), (1998), a maioria dos agrotóxicos
comercializados nos países subdesenvolvidos consiste de organoclorados e carbamatos, e que
são conhecidos por sua alta toxicidade. De acordo com Waichman et al., (2003), a alta
toxidade de tais produtos associada à falta de informações sobre possíveis riscos envolvidos
na sua utilização e à carência de informações acerca da maneira correta de aplicá–los tem sido
responsável por altos graus de contaminação ambiental, além de causar diversos danos à
saúde. O Manual de Vigilância da Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, produzido
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), (1996) classifica os problemas à saúde
causados pela utilização dos mesmos em três níveis de intoxicação: aguda, subaguda e
crônica. Ainda de acordo com a OPAS os danos causados por estas intoxicações têm uma alta
variabilidade em virtude de fatores como às características fisiológicas do indivíduo exposto,
os atributos químicos dos produtos e as condições de exposição. Por isso, a combinação
destes fatores dificulta a imediata identificação destes danos como sendo resultado da
intoxicação provocada pelo uso de agrotóxicos. Neste sentido, Reeves et al., (1999), ressaltam
a dificuldade de se identificar principalmente os efeitos causados pela intoxicação crônica em
virtude da exposição aos agrotóxicos. Isso ocorre porque os efeitos deste tipo de intoxicação
manifestam-se através de doenças como câncer, defeitos de nascimento e danos ao sistema
nervoso, que são enfermidades que podem se desenvolver passados longos períodos
decorridos da exposição aos agrotóxicos, mas que também podem surgir por motivos
totalmente distintos.
[...] Durante anos, vários governos e agências internacionais comprometeram-se
com soluções agroquímicas para elevar os rendimentos. Promoveram um pacote
estandardizado que incluía fertilizantes e pesticidas. Esta orientação torna bastante frágil pelo
argumento muito freqüente de que as contaminações com agrotóxicos decorrem
fundamentalmente de mau uso por parte dos agricultores. (GUIVANT, 1994 apud
BEZERRA, 2005) “questiona a forma com as informações sobre os agrotóxicos são
transmitidas para os trabalhadores e a população em geral. O autor observou que, no caso do
manuseio pelos trabalhadores do campo, várias recomendações não seguidas são conhecidas
pelos agricultores, e que, isto ocorre justamente porque eles não acreditam que os agrotóxicos
possam oferecer riscos”. Na verdade, as peças publicitárias enfatizam o caráter inócuo dos
agrotóxicos, seu caráter indispensável para obtenção de bons rendimentos e quase nunca
convida a prudência em sua utilização. Embora, em princípio, os agrotóxicos devam ser
utilizados mediante uma receita fornecida por engenheiro agrônomo, em qualquer canal de
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televisão, que transmita para áreas rurais, assistem-se propagandas voltadas aos agricultores (e
não aos agrônomos), enaltecendo as virtudes dos agrotóxicos. Não é de se estranhar que,
diante da situação atual, prevaleça uma utilização de agrotóxicos bem acima do postulado
pelas próprias recomendações técnicas existentes (SILVA; FAY 2004, p.66).

A situação brasileira chama a atenção, neste sentido, não só pelo impressionante
aumento no consumo de agrotóxicos nos últimos anos, mas sobre tudo pela
completa falência do sistema público de controle posto em execução a partir do final
dos anos 1980. Por trás da sobriedade do título “Receituário agronômico: a
construção de um instrumento de apoio à gestão dos agrotóxicos e sua controvérsia”,
esconde-se denúncia da maior gravidade. O instrumento de controle do uso de
agrotóxicos no País – o receituário agronômico - está completamente falido, o que
contribui para que hoje o Brasil tenha se habituado a celebrar anualmente o aumento
nas venda de pesticidas como sinal de progresso e condição indispensável para o
aumento das safras. O que está em jogo aí – muito mais que a contrapartida ao
aumento da produção agropecuária – é um sistema de cuja agenda desapareceu
inteiramente a meta de reduzir a associação corrente entre comida e veneno
(ABRAMOVAY, 2001p. 3).

O objetivo de investigar o destino ambiental desses produtos é para entender os
riscos potenciais que eles possam ocasionar aos seres vivos e ao meio ambiente, devido às
substâncias químicas ao entrar em contato com o solo, ar e água, podem desencadear outras
substâncias químicas ou naturais, em contato com o homem podem causar reações diferentes
em cada ser humano.
O uso de agrotóxicos vem aumentando drasticamente nas últimas décadas.
Centenas de diferentes princípios ativos têm sido desenvolvidas para uso agrícola e não
agrícola. Os problemas relacionados ao potencial efeito adverso dessas moléculas na saúde
humana e no ambiente têm instigado pesquisas sobre o comportamento ambiental e o destino
desses compostos. (FAY; SILVA, 2004, p.130).
Diante dessa necessidade, esses produtos vêm sendo acompanhados pelos órgãos
fitossanitários, pelos pesquisadores (saúde pública na área da saúde coletiva) 6, pelas
indústrias químicas e pelos consumidores cada vez mais alertados para temas como segurança
6

À área da Saúde Coletiva compreende as subáreas da Saúde Pública, da epidemiologia e da medicina
preventiva e social, guardando ralações de interconexão com as substâncias de análise de controle de
medicamentos, análise nutricional de população, ecologia, educação em saúde, enfermagem de saúde pública,
engenharia sanitária, odontologia social e preventiva, psicologia social, saúde ambiental, saúde materno-infantil,
sociologia e filosofia [grifo nosso] (CARVALHO E CECCIM, 2007. P.140).
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alimentar, saúde ambiental e saúde do trabalhador7. Nesse particular, incluem-se também os
perigos relacionados à saúde pública, gerados pela ingestão de produtos contendo resíduos de
agrotóxicos presentes em níveis acima dos limites permitidos pela OMS e pela absorção
devido à exposição de partes do corpo do aplicador diretamente ao produto aplicado (CHAIM
et. al., 1999, 2001ª, p.322).

4 Visão Holística
O holismo é a teoria filosófica aplicada às ciências ambientais para a compreensão
das relações entre os componentes do meio ambiente, pela qual seus elementos vivos (todos
os organismos, inclusive o homem) e não vivos interagem como um todo, de acordo com leis
físicas e biológicas bem definidas. Portanto, holismo é a qualidade, assim, significa total,
abrangente, que considera inter-relações de todos os componentes do meio ambiente. A visão
holística preconiza o modo orgânico e sistêmico de observar as coisas, isto é, de priorizar o
comportamento do todo integrado em detrimento as partes. Baseia-se na observação de que,
no universo, a soma das partes não é igual ao todo.
A falta de conhecimento holístico das atividades agrícolas inseridas no contexto
ambiental, da organização das informações levantadas na propriedade e em seu entorno, da
possibilidade de integração, da recuperação dessas informações a outras de forma rápida e
confiável tornam-se os principais agravantes na definição de estratégias que garantam
qualidade de vida da qual passa gradativamente ser exigida pela sociedade em geral.
Sem a avaliação de risco, aumenta-se a tendência de ocorrência de impacto
ambiental negativo e, conseqüentemente, a necessidade de gastos com medidas
corretivas. Ressalta-se, nesse contexto, que impacto ambiental é entendido por:
“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia e resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: à saúde, a segurança, o
bem estar da população, as atividades sociais e econômicas, à biota, às condições
estéticas, sanitárias, do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais”
(BRASIL, 1986 apud PESSOA e SCRAMIN, 2004, p.325).

Assim, a avaliação de risco é fundamental como medida preventiva à
identificação de tendências futuras do comportamento, transporte e retenção de agrotóxicos
no ambiente.
7

A saúde do trabalhador é considerada um dos principais problemas de Saúde Pública no Brasil. O
estudo sobre este tema tem como principal meta a intervenção nas relações de saúde-trabalho-doença, a sua
promoção e prevenção através de ações que permitam detectar riscos e agravos que os trabalhadores estão
potencialmente expostos no ambiente e nas condições de trabalho.
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O desafio que se coloca é de formular uma educação ambiental que seja crítica e
inovadora, em dois níveis – formal e informal. Assim a educação ambiental deve ser acima de
tudo um ato político voltado para a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma
perceptiva de ação holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, tomando como
referência que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua
degradação, e o homem. Para Sorrentino (1998), os grandes desafios para os educadores
ambientais são, de um lado, o resgate e o desenvolvimento de valores e comportamentos
(confiança, respeito mútuo, responsabilidade, compromisso, solidariedade e iniciativa) e de
outro, estimular uma visão global e crítica das questões ambientais e promover um enfoque
interdisciplinar que resgate e construa saberes (JACOBI, 2006).

3.5 Saúde do Trabalhador Rural
O trabalho rural com agrotóxicos é assumido prioritariamente por homens adultos,
como um envolvimento significativo de mulheres, adolescentes e crianças que podem receber
baixas doses, mas por tempo prolongado podem ocasionar o aparecimento de vários agravos,
muitas vezes, por acreditarem estarem apenas ajudando o processo com na puxada de
mangueira do pulverizador mecânico ou no abastecimento do pulverizador manual, acabam
por se expor mais aos riscos relacionados a estes agentes químicos (RIGOTTO, 2003, p. 398;
MIRANDA, 2007, p.12).
A ampla utilização destes produtos, o desconhecimento dos riscos associados a
sua utilização, o conseqüente desrespeito às normas básicas de segurança, a livre
comercialização, a grande pressão comercial por parte das empresas distribuidoras e
produtoras e os problemas sociais encontrados no meio rural constituem importantes causas
que levam ao agravamento dos quadros de contaminação humana e ambientais observados no
Brasil. A estes fatores podem ser acrescentados a deficiência da assistência técnica ao homem
do campo, à dificuldade de fiscalização, do cumprimento das leis, o despreparo da equipe de
saúde para relacionar problemas de saúde com o trabalhador em geral e com a exposição aos
agrotóxicos de forma particular, diagnósticos incorretos, a escassez de laboratórios de
monitoramento biológico, a inexistência de biomarcadores precoces e/ou confiáveis são
alguns dos fatores que influem no subdiagnóstico e no sub-registro, a culpabilização dos
trabalhares como contribuintes para a consolidação do impacto sobre a saúde humana
decorrente da utilização de agrotóxicos, como um dos maiores problemas de saúde pública no
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meio rural, principalmente nos países em desenvolvimento. (MIRANDA et.al., p.11;
BRASIL, 2006, p.58).
O uso abusivo de agrotóxicos e suas externalidades não ocorrem só no Brasil, mas
também, em outros países do continente. Como informa o boletim da World Health
Organization:

Intoxicación aguda por plaguicidas: propuesta de instrumento de clasificación.
Los casos de intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) son una causa importante de
morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Los países en desarrollo son
particularmente vulnerables, pues en ellos coinciden una escasa regulación de esos
productos, la falta de sistemas de vigilancia, un menor cumplimiento de las normas
y un acceso insuficiente a los sistemas de información. Investigaciones anteriores
han puesto de relieve una gran variabilidad de las tasas de incidencia de IAP. Ello se
debe posiblemente a unos métodos de notificación incongruentes y a la exclusión de
las intoxicaciones laborales y no intencionales. La finalidad de este artículo es crear
una definición de caso estándar que facilite la identificación y el diagnóstico de
todas las causas de IAP, especialmente sobre el terreno, en los consultorios rurales y
en los centros de atención primaria. Se hace una síntesis de la bibliografía existente
y de las definiciones de caso propuestas anteriormente por otros autores en todo el
mundo, y se proporciona una definición de caso normalizada y un sistema de
clasificación de las IAP en tres categorías: probable, posible e improbable/origen
desconocido. Esos criterios se han concebido de manera que puedan aplicarse en
todo el mundo para facilitar la determinación de la magnitud de los problemas
existentes y promover así la adopción de medidas que mejoren el tratamiento y la
prevención. Posibilitando el diagnóstico sobre el terreno de las IAP, esa definición
de caso normalizada puede facilitar el tratamiento médico inmediato de la
intoxicación por plaguicidas y la estimación de su incidência (THUNDIYIL;
STOBER; BESBELLIC; PRONCZUKD, 2008, p. 86).

Por que se transfere ao agricultor a responsabilidade sobre a contaminação
ambiental, dos alimentos, por sua própria intoxicação pela forma incorreta na utilização dos
agrotóxicos. Esta utilização requer cuidados especiais que são adotados e que tem contribuído
para níveis de exposição humana mais elevada que os aceitáveis.
O modelo químico-dependente adotado nas políticas agrícolas brasileiras foi
introduzido na década de 60 e intensificando na década de 70 através do Plano
Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA), sustentado pelo discurso
“modernizador” da economia rural. Considerando os gastos mundiais com
agrotóxicos, entre 1983 e 1997, eles aumentaram de 20 para 34 milhões de
dólares/ano e produziram, a cada ano, segundo a OMS, entre três e cinco milhões
de pessoas contaminadas. Este quadro ainda é mais preocupante em países em
desenvolvimento, como o Brasil, em que a incorporação de tecnologias baseadas no
uso intensivo de produtos químicos é feita sem a implementação de políticas
claramente definidas relacionadas à comercialização, transporte, armazenagem,
utilização, normas de segurança e conhecimentos dos riscos associados. Assim,
nestes países, que são responsáveis por 20% do consumo mundial de agrotóxicos,
estão 70% dos casos de intoxicação por estes produtos. (MIRANDA et al., 2006, p.
11)
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A indústria química argumenta que hoje o custo de desenvolvimento de um novo
agrotóxico até sua chegada ao mercado pode ultrapassar os 100 milhões de dólares. Gasta-se
muito no desenvolvimento de novas moléculas, na regulamentação e avaliação dos riscos
toxicológicos, mas não se observa o mesmo interesse, empenho e rigor com relação às
máquinas que irão aplicá-las, que certamente, também têm grande responsabilidade pelos
problemas de contaminação ambiental e da exposição dos trabalhadores (GRACIA, 2001;
HOCK, 1987 apud BEZERRA, 2003).
Vários estudos informam que na maioria das intoxicações são relatados por não
utilização ou subutilização de EPIs; Precariedade e/ou inadequação dos mecanismos de
educação, vigilância e fiscalização agrícola, ambiental, sanitária e do conselho profissional
específico; métodos de diagnósticos de intoxicação humana e poluição ambiental onerosos
como: (cromatografia, espectrofometria de absolvição atômica, voltametria); Baixa percepção
de risco da população, influenciada pelo inexpressivo volume de informações populares sobre
a questão (FARIAS et. al., 2004; SEMACE, 2010; SCATENA & DUARTE, 2006, p.192).
O baixo percentual de indivíduos que lêem os rótulos (as informações contidas no
rótulo e mesmo na bula que acompanha o produto são de fundamental importância, pois são
estas que, juntamente com o receituário agronômico, objetivam assegurar a boa prática
agrícola relacionada ao uso do agrotóxico e minimizar os riscos da aplicação e do manuseio)
pode ser explicado pelos baixos níveis de escolaridade, desinteresse por informações sobre os
produtos, ignorância ou analfabetismo. Devendo-se esperar, portanto, que mesmo havendo a
leitura, os textos não são perfeitamente interpretados pelo teor técnico das informações, que
cria uma grande dificuldade na manipulação ou uso, os cuidados e os efeitos sobre a saúde e o
ambiente (FARIAS et. al., 2004).

3.6 Conceituação de Riscos, Vulnerabilidades e Externalidades
3.6.1 Riscos

Neste contexto, o risco é definido como “a probabilidade de que uma situação
física com potencial de causar danos possa acontecer, em qualquer nível, em decorrência da
exposição, durante um determinado espaço de tempo, a essa situação”. Tratando
especialmente dessa questão, Neely, (1994) define a avaliação de risco ambiental como “à
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caracterização do efeito potencial adverso causado em seres humanos expostos a compostos
no ambiente, cujos aspectos mais importantes para a geração de impactos negativos devem ser
avaliados” (PESSOA; SCRAMIN, 2004, p.323).
Para descrever o processo de análise de risco, a Academia Nacional de Ciências
dos Estados Unidos – NAS, identificou quatro passos distintos a serem considerados
(NEELY, 1994 apud PESSOA; SCRAMIN, 2004, p.323):
Identificação de perigo: onde é avaliado o tipo de conseqüência causada pelo risco
à exposição ao agente;
Estabelecimento de relações entre a quantidade representativa da presença do
agente (concentração ou dose) e a incidência de efeitos adversos;
Avaliação de exposição ao perigo: onde são estudadas a freqüência e incidência
de exposição ao perigo na presença do agente em quantidades causadoras de efeitos adversos;
e
Caracterização do risco: onde é estimada a incidência de efeitos à saúde sob
diferentes condições de avaliação à exposição.
O conceito de risco mais amplamente utilizado se aproxima a um perigo mais ou
menos definido ou à probabilidade de perigo, geralmente com ameaça física para o homem
e/ou para o ambiente. Sua acepção mais fortemente aceita na literatura que trata dos
problemas delimitados pelos campos da saúde, trabalho e ambiente é a composição de pelo
menos dois dos três seguimentos: a) potencial de perdas e danos; b) a incerteza da perda/dano;
e c) a relevância da perda/dano (FONSECA, 2007, p.40).

A percepção de risco é baseada principalmente em imagens e crenças. Em uma
menor extensão, a percepção de risco tem raízes na experiência anterior como, por
exemplo, acidentes que um motorista já teve o conhecimento de desastres
anteriores e a relação com informações ou facilidade sobre a probabilidade de um
avião cair. Deve-se levar em conta que a percepção de risco é baseada em
diferentes "backgrounds" de conhecimento [...] a percepção de risco é definida
como sendo a habilidade de interpretar uma situação de potencial dano à saúde ou à
vida da pessoa, ou de terceiros, baseada em experiências anteriores e sua
extrapolação para um momento futuro. Esta habilidade varia de uma vaga opinião a
uma firme convicção. (WIEDERMANN, 1993, p.38).

Há, entretanto, um elemento comum a estes componentes: a distinção ente
realidade e possibilidade. Segundo Slovic, não há risco real, ou seja, o risco não existe
enquanto realidade independente de nossas mentes e culturas. Ele só é possível de ser
observado e mensurado dentro de um contexto. Em trabalhos realizados nas últimas décadas,
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Douglas e Slovic reconhecem o risco e as respostas ao risco como construtos sociais. Smithon
diz que as teorias das probabilidades de risco são criações mentais e sociais definidas em
termos de graus de crenças. Slovic adota esta perspectiva e estabelece uma distinção entre a
probabilidade e risco e a percepção do risco, partindo do ponto de vista de que risco real e
risco percebido são duas dimensões diferentes. Esse autor reconhece que a equação
risco/resposta ao risco é mediada por valores, tornando claro que outros fatores, além de uma
avaliação técnica do risco, são nitidamente importantes para a compreensão de como as
pessoas percebem e respondem aos riscos (FONSECA, 2007, p.41).

[...] A noção ‘risco’ é proteiforme – pode envolver aspectos econômicos –
desemprego, miséria -; ambientais – diversos tipos de poluição-; relativos a condutas
pessoais – maneiras ‘indevidas’ de comer, de beber, exercícios físicos-; dimensões
interpessoais – formas de estabelecer/manter relações amorosas/sexuais; ‘criminais’ – eventos vinculados à violência urbana (Lupton, 1999). Todos os
‘riscos’ ‘fermentam’, misturam-se e extravasam para o âmbito sociocultural,
tornando-se signos/símbolos. Em síntese, a ‘experiência’ de risco participa da
configuração de matrizes identitárias e da formação de subjetividades, suscetíveis a
interpretações (CZERESNIA; FARIAS 2003, p.84).

Neste modelo existe um conjunto de indicadores proposta por Corvalán8, que são:
de Forças Motrizes, representa atividade humana coletivas; de Pressão, que aponta para as
causas dos problemas; de Situação, indicam a condição atual do problema; de Exposição,
situações que à população esta em situação de riscos; de Efeitos, decorrentes dos riscos
ambiental; de Ação para cada um dos níveis hierárquicos acima propostos. Com a degradação
do ecossistema as conseqüências são desastrosas para a saúde humana, os riscos ambientais
causados por esta degradação, estão presentes no ar, solo e na água, causando doenças e
agravos na saúde da população, para que ocorra uma minimização das causas e riscos devem
ser desenvolvidas políticas públicas que possam monitorar, controlar, diagnosticar e planejar
às ações de saúde (SILVA;FAY, 2004, P. 17).

[...] A discussão teórica de conceitos, como saúde, risco, vulnerabilidade,
interseorialidade e vigilância, afirma-se como elemento-chave para explicitar os
desafios que emergem nas tentativas de transformação das práticas de saúde no
8

A partir da adaptação de uma estrutura da seqüência Pressão-Estado-Resposta, utilizada na construção
de sistemas de indicadores desenvolvidos pelo governo do Canadá, a OMS incorporou as Forças Motrizes
responsáveis pela pressão no ambiente e elaborou o modelo FPEEEA (Forças Motrizes, Pressão, Estado,
Exposição, Efeitos e Ação), também conhecido por matriz de Corvalán.
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mundo contemporâneo. Apesar de articularem perspectivas, de repensar e
redirecionar as práticas de saúde, as estratégias de promoção da saúde também
utilizam conceitos que orientam o discurso tradicional da saúde pública. Desse
modo, o aprofundamento da reflexão conceitual é recurso importante para se
esclarecer à origem de dificuldades que surgem na operacionalização dos projetos
[...] (CZERESNIA; FREITAS, 2003, p.10).

3.6.2 Vulnerabilidades
Geralmente os trabalhadores têm baixa escolaridade, sendo considerada uma
importante vulnerabilidade para compreensão da leitura da rotulagem, sua aplicação, seus
riscos no meio ambiente e na saúde humana, na utilização dos agrotóxicos. A assistência
técnica relacionada com o manejo de agrotóxicos é precária e não se observam ações de
proteção no âmbito da saúde, do trabalho, da previdência ou do ambiente. Estas
vulnerabilidades institucionais corroboram para aquelas relacionadas como o modelo
tecnológico que objetiva meramente a produtividade e o rendimento financeiro em detrimento
à saúde dos trabalhadores expostos aos produtos químicos (ALONZO, 2009; SOBREIRA;
ADISSI, 2007).
Um conceito de vulnerabilidade bastante pertinente para a realidade brasileira é:

A vulnerabilidade populacional ou populações vulneráveis relaciona à existência de
grupos populacionais vulneráveis, de acordo com suas características em termos de
status social, político e econômico, etnicidade, gênero, incapacidade, idade, etc.,
sendo isto derivado principalmente de variadas formas e níveis de exclusão social.
Se expressa em uma maior fragilidade que determinadas populações, regiões e
sociedades possuem para enfrentar determinadas situações ou eventos de riscos,
sendo isto resultado da maior precariedade e dificuldade em antecipar, sobreviver,
resistir e recuperar-se dos impactos provenientes dos mesmos (BRASIL, 2002 apud
HORLICK-JONES, 1993, p. 989).

Segundo AYRES vulnerabilidade é:

[...] O acesso à informação, o conceito e a qualidade dessa informação, os
significados que estas adquirem ante os valores e interesses das pessoas, as
possibilidades efetivas de colocá-las em prática, tudo isso remete a aspectos
materiais, culturais, políticos, morais que dizem respeito à vida em sociedade. Neste
sentido, este componente analítico busca focar diretamente nos fatores contextuais
que definem e constrangem a vulnerabilidade individual [...]. (AYRES, et. al., 2006,
p.396).
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Vulnerabilidade pode ser entendida como:

Denominamos “contextos de vulneráveis” aqueles nos quais os riscos dos sistemas
sócio-técnico-ambientais são agravados em decorrência das vulnerabilidades sociais
que permitem a (re) produção social de populações, setores produtivos e territórios
vulneráveis aos riscos, ao mesmo temo que os processos decisórios e as instituições
responsáveis pela sua regulação e controle não atuam de forma efetiva, pelo menos
para certos grupos e territórios. Vulnerabilidade como essas se encontram
amplamente difundidas em regiões como a América Latina, produzindo ciclos
viciosos de gereção-exposição-efeitos dos riscos que somente podem ser rompidos
com mudança estruturais que redirecionem o modelo vigente de desenvolvimento e
as estruturas de poder (BRASIL, 2006, p.65).

Assim sendo, o contexto socioeconômico da grande maioria das zonas rurais
brasileiras apresenta populações de alta vulnerabilidade, tendo em vista a pouca atenção que
recebem do Estado em termos de educação, saúde, saneamento e assistência agrícola. Nessas
condições, os parâmetros toxicológicos dos fabricantes não podem ser transplantados tão
facilmente entre populações com vulnerabilidades (SOBREIRA & ADISSI, 2007, p. 989).

3.6.3 Externalidades

O conceito de externalidade: o conflito ente o privado e o social. O uso dos
agrotóxicos é um caso típico de externalidade negativa, onde um ou mais produtores são as
fontes, e um ou mais indivíduo são os receptores das externalidades. A externalidade é um
importante conceito econômico utilizado para entendermos como a economia, a formação de
preços frequentemente deixa de incorporar os impactos sociais, ambientais e sanitários
conseqüentes das atividades produtivas que geram produtos e serviços. Desta forma,
competição entre agentes econômicos (entre países e régios num plano comercial mais global)
por melhores preços oferecidos no mercado, longe de otimizar o funcionamento da economia,
pode se constituir num dos maiores entraves para a sustentabilidade do desenvolvimento, pois
externaliza diversos custos sociais, ambientais e sanitários que permanecem ocultos nos
preços das mercadorias e terminam por serem socializados. Isso ocorre quando florestas são
desmatadas, rios e solos são poluídos, trabalhadores e consumidores são contaminados, e a
morbi-mortalidade freqüentemente invisíveis no conjunto das estatísticas de saúde e acabam
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sendo coletivamente absorvidos pelas sociedades e pelos sistemas públicos previdenciários de
saúde (SOARES; PORTO, 2007, p.131).
Trata-se do que (HOCHMAN, 1998 apud LUCCHESE, 2001, p.161) chama de
externalidade negativa, que reflete a interdependência social entre os entes federativos:

[...] os efeitos indiretos das deficiências e adversidades de uns indivíduos atingem
imediatamente outros, apesar de estes não sofrerem das mesmas deficiências ou
adversidades. Tais conseqüências são identificadas como efeitos externos ou
externalidades, formadores dos elos de interdependência que fundam a necessidade
da coletivização dos cuidados como os indivíduos [...]

Algumas externalidades provocadas pelo uso dos agrotóxicos trazem alguns
exemplos de mecanismos de regulação atualmente discutidos no debate sobre as políticas
atinentes ao tema no país. O objetivo é apontar que essas políticas podem ser vistas como uma
espécie de “cinturão protetor”, pois uma vez aplicadas, essas medidas passam a auxiliar o
processo de racionalização do uso desses produtos, tendo em vista que são elementos que
passam a ser incorporado indiretamente no processo de tomada de decisão de utilizar ou não o
agrotóxico (SOARES & PORTO, 2007).
A introdução de discussões oriundas da economia no campo da saúde pública,
como a externalidade ambiental, permite ampliar o olhar sobre a relação saúde-ambiente a
partir dos processos sociais e econômicos de desenvolvimento, que se encontra por detrás de
inúmeros problemas de saúde. A relação entre economia e saúde pública no Brasil não é nova,
mas encontra-se ainda bastante restrita a temas como o financiamento do SUS. A
aproximação entre economia, ecologia e os desafios ambientais marcaram o surgimento de
importantes campos de conhecimento e ação nas últimas décadas, à economia ecológica, a
ecologia política e a ecofilosofia. Resgatar os avanços destes campos nas discussões sobre
saúde ambiental, em especial no tema dos agrotóxicos, é estratégico para avançarmos na
compreensão dos problemas de saúde das populações em sua relação como os processos e
desenvolvimento de um território ou país. Estabelecer novos vínculos entre a saúde coletiva, a
economia, as ciências sociais e humanas, poderá contribuir para a construção de novas
estratégias de promoção e prevenção da saúde ( SOARES, 2007, p. 132).

3.7 Setor Regulador e Setor Regulado
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No caso do Brasil, estas premissas demandam três debates. O primeiro debate
concerne à incapacidade do Estado de fiscalizar e efetivar os amplos aspectos das leis que
regulamentam o uso destas substâncias na esfera do trabalho, do ambiente e da saúde. O
segundo debate cabe à impossibilidade de aparelhar, treinar e financiar equipes de pesquisa,
de fiscalização e de educação no território nacional no que tange a presença de resíduos e
alterações por eles provocadas nos alimentos, água, nos trabalhadores e consumidores. O
primeiro debate sobre a incapacidade do Estado em aplicar as leis tem como pano de fundo
um acordo tácito e histórico entre políticos, empresários e grandes produtores de alimentos
para manter as condições de produção agrícola com competitividade e lucratividade. A
efetividade da lei é prejudicada pela falta de recursos para fiscalizar e pela ausência de
autoridade para aplicar às penalidades e sanções, fruto também da permissividade do Estado
por não ter investido em tecnologias menos agressivas. Entre as grandes propriedades
agrícolas, a ingerência política, decorre do poder econômico, debilita a fiscalização. Entre as
pequenas e médias propriedades, que abrigam grande parte dos trabalhadores assalariados não
sindicalizados, dos proprietários não capacitados e sem assistência técnica, a fiscalização
costuma ser sensível à precariedade social, à economia apresentada e não aplica a lei com
rigor (SILVA et al., 2005, p.987).
RIGOTTO (2003, p.401) ratifica esse pressuposto, argumentando que:

Esta opção política implica em inverter prioridades e criar, coletivamente,
alternativas de desenvolvimento que sejam excludentes, harmônicas com o
ambiente, compatíveis com á saúde. Supõe, também, o aperfeiçoamento dos
mecanismos regulatórios dos conflitos ambientais e de saúde, em que o Estado
cumpra seu papel – regular, educar, estimular, fiscalizar, punir, informar, assistir –
ao mesmo tempo em que amplia a participação da sociedade no controle dos
processos produtivos, facilitada por instâncias democráticas que equilibrem o poder
dos diferentes grupos e atores sociais e pala geração e difusão transparente de
informações fidedignas.

A necessidade de uso de agrotóxicos só pode ser determinada por um Engenheiro
Agrônomo, após avaliação da área agrícola em questão. O tipo de produto, a dose, a época e o
modo de aplicação são indicados no Receituário Agronômico e devem ser rigorosamente
seguidos. Sempre que possível, deve-se optar por produtos que apresentem menor toxicidade.
É importante lembrar que é proibido por lei o uso em áreas agrícolas de qualquer produto
químico industrializado que não esteja registrado e autorizado para tal, podendo não estar,
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portanto, de acordo com as normas determinadas pelos órgãos governamentais competentes
(SILVA et al., 2005, p.987).
Os gastos em saúde pública decorrentes das contaminações por agrotóxicos são
elevados e totalmente assumidos pelo Estado e pela sociedade. No Brasil, seguindo-se a
estimativa proposta pela Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, que indica que para
cada caso registrado de intoxicação por agrotóxicos outros 50 casos de intoxicação ocorreram
sem notificação ou como notificações errôneas, podemos inferir que, em 1993, os 6 mil casos
notificados indicam a ocorrência de 306 mil casos de intoxicação por agrotóxicos. Segundo o
Guia de Vigilância Epidemiológica (1998) do MS, o SUS despende, aproximadamente, R$
150,00 para recuperar cada paciente vítima de intoxicação por agrotóxico. Assim sendo,
podemos estimar as despesas médicas para o atendimento dos intoxicados de 1993 em cerca
de 46 milhões de reais. Esses gastos poderiam ter sido bastante reduzidos se as medidas de
controle e de vigilância fossem mais ativas, e demandaria maiores investimentos
governamentais.
No entanto, a comercialização de agrotóxicos no Brasil, que no ano de 1998
movimentou mais de 2.5 bilhões de dólares no País, está, desde 1992, isenta de Impostos
sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). Deste modo, os recursos que poderiam ser
arrecadados pelos estados são perdidos, ficando a União responsável por cobrir todos os
outros gastos referentes ao controle e reparação dos anos decorrentes do uso de agrotóxicos,
tal como os dispensados para a saúde do trabalhador, montagem de equipes e funcionamento
dos poucos e saturados laboratórios clínicos para análise de resíduos de agrotóxicos existente
no Brasil. Se, ao contrário, os agrotóxicos fossem taxados em 12% de ICMS, como ocorrem
com a maioria dos alimentos brasileiros, a arrecadação gerada, algo em torno de um bilhão de
reais por ano, seria suficiente para cobrir essas despesas e financiar pesquisas de tecnologias
mais limpas que a agroquímica [...] (ALVES FILHO apud ANTONIO, 2003; ADISSI, 2003;
GARCIA, 2001).
A mudança de comportamento constitui-se um grande desafio para todos os atores
público ou privado envolvidos com a questão. Neste sentido, uma produção segura sem o uso
de agrotóxicos merece ser implementada para que tenhamos produtos saudáveis e livres de
substâncias químicas. O meio ambiente e a saúde humana devem ser consideradas e levadas á
sério por parte dos gestores e da sociedade. Para que ocorra uma política séria, é necessária
uma abordagem intrasetorial/intersetorial e interdisciplinar/multidisciplinar, envolvendo
vários atores sociais comprometidos com a questão. Para empresas públicas e privadas que
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têm a função de produzir tecnologias mais eficazes; Para trabalhadores, entidades de
representação e ONGs, a partir de suas vivências busquem junto aos pares novas tecnologias
mais seguras e limpas para o meio ambiente e a saúde humana; Para o Estado, que tem papel
de intervir diante de situações que se caracterizam como danosas à saúde das pessoas e ao
meio ambiente; Em um contexto de concepções, interesses tão diversos e conflitos é
fundamental a construção de um diálogo aberto e contínuo de todas as partes interessadas e/ou
envolvidas (GARCIA, 2001, p. 51-56).
No intuito de compreender melhor os procedimentos do registro de agrotóxico é
importante que se entendam os mecanismos de trabalho dos órgãos envolvidos neste processo
a nível nacional, o MAPA responde por avaliar e fiscalizar as questões agronômicas; MMA
tem a competência de avaliar e fiscalizar as questões ambientais; MS compete avaliar os
efeitos nocivos à saúde humana. Entende-se que cada órgão tenha a sua competência, mas
caminham juntos obedecendo à legislação vigente quando necessária da liberação de um
determinado agrotóxico para uso no país (BRASIL, 2010).
Há nível estadual os órgãos responsáveis para controle e fiscalizações são:
Conselho de Políticas Públicas do Meio Ambiente (CONPAM) compete promover a defesa do
meio ambiente para formular, planejar e coordenar a Política Ambiental, com vistas a garantir
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, economicamente viável e socialmente justo;
Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) compete o controle ambiental e
fiscalizações relacionadas aos efeitos nocivos que o agrotóxico causa ao meio ambiente;
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (ADAGRI) compete elevar a segurança
dos produtos agropecuários.

3. 8 Meio Ambiente
3.8. 1 Educação Ambiental
O século XXI inicia-se em meio de uma emergência sócio-ambiental, que promete
agravar-se, caso sejam mantidas as tendências atuais de degradação; um problema enraizado
na cultura, nos estilos de pensamento, nos valores, nos pressupostos epistemológicos e no
conhecimento, que configuram o sistema político, econômico e social em que vivemos
(JACOBI, 2006).
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A partir da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada
em Tsibilisi em 1977 se inicia um amplo processo em nível global orientando para criar as
condições para formar uma nova consciência sobre o valor da natureza e para reorientar a
produção de conhecimento baseada nos métodos da interdisciplinaridade e os princípios da
complexidade. Em Tessalonika na Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e
Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, o documento chama a
atenção para a necessidade de se articularem ações de Educação Ambiental baseadas nos
conceitos de ética e sustentabilidade, identidade cultural e diversidade, mobilização e
participação e práticas interdisciplinares (JACOBI, 2006; BRASIL, 2009; BRASIL, 2007).
O uso indiscriminado de agrotóxico tem impacto negativo no ecossistema, ao
entrarem em contato com o ambiente, as substâncias químicas podem ser degradadas ou se
movimentarem através do solo, água e ar. Os agrotóxicos são compostos que possuem uma
grande variedade de substâncias químicas ou biológicas e que foram desenvolvidos de forma
a potencializar uma ação biocida, ou seja, são desenvolvidos para matar, exterminar e
combater as pragas agrícolas. Deste modo, representam um risco em potencial para todos os
organismos vivos (FAY & SILVA, 2004).
O volume crescente de resíduos tóxicos que afeta a saúde humana, seja por causa
do contato direto, seja pela contaminação de alimento e água potável, está assumindo
proporções de crise. Talvez o maior perigo de desastre potencial é a contaminação das águas
subterrâneas e dos aqüíferos profundos (ODUM, 1988).
Qualifica-se de estresse toda perturbação aplicada em um nível excessivo e que
tem efeitos desfavoráveis sobre as diversas espécies do ecossistema. Os fatores de estresse
dos ecossistemas são muitos diversos: pesticidas, metais pesados, chuvas ácidas, radiações
ionizastes, fogo, excesso de nutrimentos, elevação anormal da temperatura, etc. A toxicidade
dos inseticidas para diversos animais, além daqueles visados, é um fenômeno bastante
conhecido. As abelhas e outros polinizadores são afetados, assim como os parasitóides que
controlam as populações de espécies nocivas (DAJOZ, 2006).
O Ecossistema é a unidade funcional básica na ecologia, pois inclui tanto os
organismos quanto o ambiente abiótico; cada um destes fatores influencia as propriedades do
outro e cada um é necessário para a manutenção da vida, como a conhecemos, na Terra. Este
nível de organização deve ser nossa primeira preocupação se quisermos que a nossa sociedade
inicie a implementação de soluções holísticas para os problemas que estão aparecendo agora
ano nível do bioma e da biosfera (ODUM, 1988).
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A trama meio ambiente-sociedade-educação ambiental relaciona-se diretamente
com o cotidiano e a historicidade das comunidades-sociedades e ecossistemas em geral, uma
vez eu envolve o processo de “ser sendo” sujeito no coletivo, na relação com o mundo, com o
meio ambiente e na sua compreensão e participação nos modos sustentáveis de vida. A partir
dessa questão, nas reflexões e nos debates dos grupos emergiram uma diversidade de ações,
de práticas e de públicos que se diferenciam e se caracterizam nas diversidades culturais e
biológicas das regiões envolvidas. Existe, claro, os antagonismos e as disparidades entre os
municípios/regiões, mas tentamos extrair, a partir desse tema, as principais idéias e ou
estratégias das práticas da Educação Ambiental nessa diversidade, a partir de alguns indícios
desses sujeitos praticantes e participantes (TRISTÃO, 2006).
A educação ambiental é um processo gradual de reconstrução de valores e hábitos
humanos envolvendo um profundo processo de mudança. E isto se produz na inter-relação
entre saberes e praticas coletiva que criam identidades e valores comuns e ações solidárias
face á re-apropriação da natureza, numa perspectiva que privilegia o dialogo entre saberes. A
educação ambiental aponta para propostas pedagógicas centradas na conscientização,
mudança de comportamento, desenvolvido de competência, capacidade da avaliação e
participação dos educandos. A relação entre meio ambiente e educação para a cidadania
assume um papel cada vez mais desafiador demandando a emergência de novos saberes para
apreender processos sociais que se complexificam e riscos ambientais que se intensificam
(MIRANDA, 2001; CEARÁ, 2005).
A educação deve se orientar de forma decisiva para formar as gerações atuais não
somente para aceitar a incerteza e o futuro, mas para gerar um pensamento complexo e aberto
às indeterminações, às mudanças, à diversidade, à possibilidade de construir e reconstruir em
um processo contínuo de novas leituras e interpretações do já pensado, configurando
possibilidades de ação naquilo que ainda há por se pensar ((JACOBI, 2006; BRASIL, 2007;
CEARÁ, 2005).
URICH BECK apud JACOBI (2006), identifica a sociedade de risco com uma
segunda modernidade ou modernidade reflexiva, que emerge com a globalização, a
individualização, a revolução de gênero, o subemprego e a difusão dos riscos globais. Os
riscos atuais se caracterizam por ter conseqüências, em geral de alta gravidade, desconhecidas
a logo prazo, não podem ser avaliadas com precisão, como é o caso dos riscos ecológicos,
químicos, nucleares e genéticos.
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Nestes tempos em que a informação assume um papel cada vez mais relevante, a
educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para
transformar as diversas formas de participação na defesa da qualidade de vida. Nesse sentido
cabe destacar que a educação ambiental assume cada vez mais uma função transformadora,
onde a co-reponsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial (JACOBI, 2006;
BRASIL, 2005; CEARÁ, 2005).

A ênfase deve ser a capacitação para perceber as relações entre as áreas e como um
todo enfatizando uma formação local/global, buscando marcar a necessidade de
enfrentar a lógica da exclusão e das desigualdades. Nesse contexto, a administração
dos riscos sócio ambientais coloca cada vez mais a necessidade de ampliar o
envolvimento publico através de iniciativas que possibilitem um aumento do nível
de consciência ambiental dos moradores garantido a informação e a consolidação
institucional de canais abertos para a participação numa perspectiva pluralista. A
educação ambiental deve não só destacar os problemas ambientais que decorrem da
desordem e degradação da qualidade de vida nas cidades e regiões (JACOBI, 2006).

De acordo com FRITZSONS & MONTONVANI (2004) apud ANDRETTA,
(2007) o objetivo da educação ambiental é a conservação da natureza por indivíduos
conscientes do seu papel como agentes da história do planeta. Para isto, a educação ambiental
deve ser capaz de extrapolar as relações comumente existentes de exploração que permeiam
as relações entre os homens, e atingir uma compreensão que vai além dos valores
normalmente conhecidos.
Segundo DIAS (1998), deve promover o desenvolvimento de conhecimento, de
atitude e de habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental, pois a
função do trabalho didático envolvendo o tema meio ambiente é contribuir para formação
cognitiva e social do aluno. De modo que ele seja capaz de atuar na realidade sócio ambiental
comprometida com a sociedade local e global (SANTOS, 2000; BRASIL, 2005).
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4 INTERVENÇÃO PROPOSTA
4.1 Cenário da Intervenção
O projeto de intervenção realizar-se-á na comunidade de Matões, localizada no
município de Caucaia, situado na costa-oeste do Ceará, distante 15 km da capital Fortaleza,
possuindo uma área de 1.243 Km2. Divide-se em 8 distritos: Caucaia, Tucunduba, Guararu,
Sítios Novos, Mirambé, Catuana, Bom Princípio e Jurema, onde reside uma população
estimada em 326.246 habitantes (IBGE, 2009). Possui um grande potencial turístico, com
suas praias, dunas, lagos e suas belezas naturais. Antigamente, o município de Caucaia
chamava-se Vila Nova do Soure, nome de uma freguesia do Bispado de Coimbra, Portugal,
sendo a primeira denominação de Caucaia, cujo significado desta palavra é “mato queimado”.
Para ilustrar a comunidade em o estudo, apresentaremos algumas fotos:
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Foto tirada em uma das áreas que cultivam hortaliças

Foto tirada em uma plantação de couve-flor

Agricultor retirando cheiro verde de sua plantação para ser vendido no município de Caucaia
e Fortaleza.

Foto tirada em uma das propriedades, demonstrando falta de cuidados especiais no
armazenamento da embalagem de agrotóxico. Todas as fotos apresentadas neste Projeto de
Intervenção foram autorizadas pelos proprietários.
4.2 Sujeitos da Intervenção
Os sujeitos que irão participar do estudo serão os trabalhadores rurais, cuja
característica marcante é a produção de hortaliças para subsistência, que é realizada em média
por 100 agricultores, perfazendo um total entimado de 40 a 50 famílias e os profissionais de
saúde da ESF da localidade que conta com 1 (um) médico, 1 ( uma) enfermeira, 2 ( duas)
técnicas de enfermagem, 2 (dois) agentes de saúde, 1 (um) Agente de endemias e pessoal de
apoio.
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Nesta localizada existem 898 imóveis, divididos entre sítios, casas de veraneio,
residências, uma Escola de Ensino Fundamental e uma Unidade Básica de Saúde com uma
equipe de ESF completa. População estimada de 1.143 habitantes.
Esta localidade se encontra-se próximo ao Complexo Portuário Porto do Pecém e
está passando por mudanças fundiárias, sociais, econômicas e quebra de laços familiares com
vendas de pequenas propriedades para a Petrobras.

4.3 Procedimentos da Intervenção
Para o desenvolvimento de um projeto de intervenção se faz necessário identificar
estratégias e atividades que sejam viáveis e factíveis de forma a garantir o alcance dos
objetivos propostos. As estratégias se referem a um conjunto de intervenções que irão ao
encontro com os objetivos do projeto, a fim de contribuir para minimizar, controlar ou
eliminar a situação do problema em questão, constituindo a base principal do desenho do
projeto (JANOVSKY, 1999)
Este Projeto de Intervenção contempla em seu conteúdo ações distribuídas em
quatro objetivos específicos de atuação, promovendo ações de educação em saúde ambiental
para a percepção dos riscos causados pelo uso inadequado do agrotóxico.

Primeiro Objetivo Específico
Capacitar os profissionais de saúde nas questões relacionadas aos riscos, intoxicações e
exposição aos agrotóxicos.
Ação da Intervenção
Explanação do projeto para os profissionais de saúde;
Identificação de 100% da população exposta ( trabalhadores da agricultura) por meio de
um pequeno censo;
Cadastro de 100% des sujeitos da pesquisa para quantificação;
Aplicação do questionário e consolidação dos dados obtidos.
Sujeitos da Intervenção
Profissionais de Saúde: Médicos, Enfermeiras, Técnicos de Enfermagem, pessoal de apoio,
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ACS e Agente de Endemias.
Procedimentos da Intervenção
Especificamente nesta ação serão desenvolvidas duas atividades concomintantementes:
Apresentação do Projeto de Intervenção e Treinamento dos Profissionais de Saúde.
Apresentação do Projeto para os Profissionais de Saúde
Justificar a criação do Projeto;
Os benefícios que o projeto pode impactar positivamente no meio ambiente e na melhoria
da qualidade de vida do agricultor;
Interação com os profissionais para possíveis dúvidas e sugestões;
Capacitação dos profissionais de saúde:
Treinar Médico para atendimento de intoxicações por agrotóxicos;
Treinar Enfermeira para o atendimento humanizado dos trabalhadores rurais;
Treinar as Técnicas de enfermagem para os primeiros cuidados com os intoxicados;
Treinar os profissionais de apoio para acolhimento dos trabalhadores rurais;
Treinar as ACS de que forma ocorrem as intoxicações por agrotóxicos, dos meios de
proteção dos agricultores para evitar intoxicações, a necessidade de uso correto de EPI’s,
esclarecimentos sobre a forma correta de preencher o cadastro e esclarecimento sobre
como aplicar o questionário;
Treinar o Agente de Endemias para o preencimento do formulário de identificação, noções
básicas sobre exposição a agrotóxicos e sua consequências negativas à saúde humana e ao
meio ambiente;
Treinar a equipe para o preenchimento correto da ficha de investigação por intoxicação
exógena.
Resultados Esperados
Os profissionais de saúde possam contribuir com o Projeto de Intervenção na sua
implantação e implementação;
Os profissionais de saúde possam identificar, detectar ou antever doenças por intoxicações
causadas pelo uso de agrotóxicos, possibilitando a realização de uma anaminese
objetivando um diagnóstico preciso, evitando assim, o aparecimento de doenças crônicas;
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O ACS passe a ser um multiplicador das questões ambientais, articulando entre seus entes
práticas e alternativas saúdeveis na busca de um ambiente livre de agrotóxicos;
O Agente de Endemias possa contribuir na diseminação de saberes e práticas ambientais e
sanitárias saudáveis repassando-as à população local;
Os profissionais de saúde possam preencher a ficha de investigação corretamente evitando
as subnotificações ou mesmo a não notificação de casos de intoxicação causadas por
substâncias químicas (agrotóxicos);
Diminuição dos danos causados ao ecossistema devido ao uso de agrotóxicos.
Avaliação da Intervenção
Elaboração de Relatório para verificação dos seguintes itens:
Ficha de notificação preenchida corretamente;
Observação de campo para acompanhar os ACS e o Agente de Endemias estão sendo
multiplicadores das ações de educação em saúde e educação ambiental;
Verificação de prontuários sobre as medidas tomadas pelo médico no diagnóstico de
intoxicações e a intervenção realizada;
Acompanhamento da Enfermeira e profissionais de apoio, observando os procedimentos de
humanização e acolhimento dos trabalhadores rurais.
Prazo de Execução
40 horas
Material disponibizado para apresentação do Projeto
Apresentação em Slides;
Material educativo.

Segundo Objetivo Expecífico
Realizar diagnóstico através da ficha de idetificação, ficha de cadastramento e aplicação do
questionário com os trabalhadores rurais a fim de conhecer os aspectos sócio
demográficos, ambientais, econômicos e culturais para desencadear ações Educativas em
Saúde Ambiental.
Ação da Intervenção
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Identificar as áreas que utilizam agrotóxicos na produção de hortaliças através do
formulário, com as seguintes anotações: endereço, ponto de referência, nome do agricultor,
idade, tel. e/ou cel. Essa atividade será realizada pelo Agente de Endemias
concomitantemente com as ações da campanha de prevenção da dengue;
Realizar cadastramento dos trabalhadores rurais para descobrir a quantidade de famílias
que utilizam essa cultura para subsistência. Essa atividade será realizada pelas ACS,
devido o conhecimento que os mesmos têm da área e das famílias da localidade;
Aplicar questionário com perguntas fechadas e abertas sobre questões sócio demográficas,
culturais, econômicas, ambientais e condições de trabalho. Será realizada pelo autor
juntamente com o ACS. Este momento será disponibilizado o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, conforme Resolução 196/96 do CNS.
Procedimentos da Intervenção
Informar que a SMS/2ªCRES realizará um trabalho de esclarecimento sobre os impactos
negativos que o agrotóxico causa ao meio ambiente e na saúde humana;
Identificar 100% da população exposta ( trabalhadores da agricultura) por meio de um
pequeno censo;
Cadastrar 100% dos sujeitos da pesquisa para quantificação;
Aplicação do questionário em 100% dos trabalhadores rurais;
Analisar os dados através de tabelas e gráficos, juntamente com a equipe de saúde local;
Após consolidação dos dados partiremos para as estratégias ecopedagógicas;
Após todo o processo de identificação, cadastramento e aplicação do questionário serão
elaboradas atividades para apresentação aos agricultores de forma clara, direta e objetiva.

Sujeitos da Intervenção
Trabalhadores rurais que utilizam agrotóxico no cultivo hortaliças.
Resultados Esperados
Apoio da 2ª CRES-Caucaia e Secretaria de Saúde do Município de Caucaia para a
materialização deste projeto;
O agricultor entenda que o projejto será de grande valia para a melhoria na sua qualidade
de vida;
Identificação de todas as área que são cultivadas hortaliças;
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Cadastramento de toda população exposta;
Espera-se que 100 % dos questionários sejam preenchidos;
Através do questionário consolidado possamos identificar, diagnosticar e planejar ações de
intervenção para minimização dos riscos existentes na utilização de agrotóxicos.
Avaliação da Intervenção
Fichas preenchidas corretamente e cadastro de 100% dos agricultores;
100% dos questionários preenchidos;
Proposta de Intervenção das ações planejadas e definidas para materialização do objetivo.
Material disponibilizado para obter as informações
Prancheta;
Caneta;
Corretivo.
Prazo para execução
3 meses

Terceiro Objetivo Específico
Promover a consciência crítica ambiental relacionada ao uso inadequado de
agrotóxicos.
Ação da Intervenção
Realizar encontros, oficinas, palestras, aulas de campo para esclarecimentos sobre o tema
agrotóxicos e os efeitos negativos que causam à saúde humana;
Articulação intrasetorial, com os setores da saúde para contribuir no processo de
implantação e implementação do projeto.
Procedimentos da Intervenção
Apresentação dos agravos à saúde que são causadas pelo uso do agrotóxico à curto, médio
e longo prazos e as doenças agudas, subagudas e crônicas;
Informar sobre o uso correto de EPI'
s;
Relatos dos agricultores sobre o uso correto de agrotóxicos; Dinâmicas de grupo com os
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agricultores;
Discussão sobre os textos apresentados e relatos de casos de intoxicação;
Repassar informações para os agricultores sobre os riscos dos agrotóxicos na saúde
humana, condicionantes e determinantes da saúde e relacionar as doenças que os
agrotóxicos causam;
Participação da Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental, Saúde do
Trabalhador, Epidemiologia, Atenção Primária, ESF e Controle Social, discussão dos
aspectos de vulnerabilidade, externalidade e riscos existentes e repasse de informações
sobre os cuidados da saúde do homem, da mulher e da criança.
Sujeitos da Intervenção
Trabalhadores rurais e suas famílias.
Resultados Esperados
Os agricultores conheçam os agravos à curto, médio e longo prazo e as doenças agudas,
subagudas e crônicas causados pelo uso de agrotóxicos sem as devidas precauções;
Os agricultores possam se conscientizar da necessidade de usar EPI’s para sua proteção,
evitando o aparecimento de intoxicações;
Com as experiências apresentadas pelo grupo sobre utilização e aplicação correta de
agrotóxicos, possamos incorporar novos aprendizados e realizar a forma correto na
aplicação do mesmo;
Os agricultores possam ser multiplicadores do aprendizado obitido.
Avaliação da Intervenção
Diminuição de agricultores nas consultas no ESF local;
Observar se os agricultores estão usando EPIs na pulverização das plantações;
Realizar avaliação informal dos conhecimentos, por meio de peguntas abertas aos
agricultores sobre as doenças causadas pelo uso incorreto de agrotóxicos, se a respostas
forem corretas, o objetivo foi alcançado.

Material disponilizado para os encontros/oficinas
Vídeo aulas;
Apresentação de Slides;
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Recortes de revistas e jornais;
Cartazes;
Filmes e Leis.
Prazo para Execução
16 horas

Quarto Objetivo Específico
Fomentar o uso de alternativas e práticas ecologicamente corretas no cultivo de hortaliças.
Ação da Intervenção
Realizar encontros, oficinas, palestras, aulas de campo para esclarecimentos sobre o tema
agrotóxicos e repassar informações das novas tecnologias ecologicamente corretas na
produção agrícola;
Articulação intersetorial, incluindo parcerias com instituições governamentais e ONGs
com vistas a contribuir no processo de implementação do projeto;
Apresentar experiências voltadas à agroecologia, técnicas de manejo de culturas agriculas
orgânicas.
Sujeitos da Intervenção
Trabalhadores rurais.
Procedimentos da Intervenção
Dinâmicas de grupo com depoimentos dos agricultores, discussão sobre os textos
apresentados e aulas práticas de campo;
Cada participante do grupo teve tirar três fotos do seu ambiente local. A partir desses fotos
iniciaremos o debate, procurando fazer emergir a percepção de ambiente que cada um dos
participantes possui;
Temas relacionados às novas tecnologias da produção agrícolas ecologicamente corretas e
sustentáveis;
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Transferência de tecnologia sem o uso de agrotóxicos, com soluções simples e de baixo
custo, que podem ser de grande eficiência, reduzindo e/ou eliminando de modo
considerável os riscos ao ao agricultor e a natureza;
Incentivar o uso de práticas alternativas sem o uso de agrotóxicos na prevenção e controle
de pragas, técnicas de cultivo tais como produtos orgânicos, informações sobre o cultivo
protegido por meio de estufa ou telamento;
Fomentar o uso de alternativas e práticas agrícolas ecologicamente corretas com a melhoria
da qualidade dos produtos agrícolas, na melhoria da qualidade de vida e um ambiente mais
saudável;
Resultados Esperados
Os agricultores rurais adquiram conhecimentos sobre as experiências no cultivo sem
agrotóxicos;
Com as apresentações por parte dos agricultores de seus relatos no processo de trabalho,
cada agricultor posssa inserir melhorias no cultivo de hortaliças ;
O agricultor tenha uma mudança de comportamento, tendo uma consciência sanitária e
ecológica mais responsável com a diminuição dos danos causados à saúde humana, animal e
ao meio ambiente.

Avaliação da Intervenção
A avaliação será realizada em visitas as propriedades dos agricutores rurais, sendo
obsevando as seguintes questões:
1- Continuam utilizando agrotóxicos na produção de hortaliças, neste caso, observar se as
embalagens estão guardadas em local específico e os agrotóxicos estão sendo comprados com
o receituário agronômico;
2- Houve diminuição na utilização de agrotóxicos no plantio de hortaliças;
3- Houve mudanças nas técncias de plantio;
Ao final da avaliação forem observados que 1 (um) só agricultor absorveu o aprendizado e
colocou em prática o que aprendeu, para a equipe será de grande valia, pois como dizia
Sêneca “ Leve é o caminho da teoria, árduo é o caminho da prática”.
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Neste sentido, será avaliado todo o processo de ensino-aprendizagem e implementadas ações
de consciêntização e sensibilização aos agricultores para que consigamos aos poucos uma
mudança de comportamento e atitudes.
Material disponibilizado para encontros e oficinas
Vídeo aulas;
Apresentação de Slides;
Painel com fotos, recortes de revistas e jornais;
Textos;
Material didático;
Cartazes;
Filmes.
Prazo para execução
16 horas

5 CRONOGRAMA
PROJETO DE INTERVENÇÃO
MÊS

AÇÕES/INTERVENÇÕES
DEZ
Capacitar os profissionais de saúde nas questões relacionadas aos
riscos, intoxicações e exposição aos agrotóxicos: - Explanação do
projeto para o agricultor;
- Identificação de 100% da população exposta por meio de um
pequeno censo; - Cadastro de 100% sujeitos da pesquisa para
quantificação; - Aplicação do questionário e consolidação dos
dados obtidos.
Realizar diagnóstico através de ficha da identificação, ficha de
cadastramento e aplicação do questionário com os trabalhadores
rurais a fim de conhecer os aspectos sócio demográficos,
ambientais, econômicos e culturais para desencadear ações
Educativas em Saúde Ambiental:
- Identificar as áreas que utilizam agrotóxicos na produção de
hortaliças através do formulário, com as seguintes anotações:
endereço, ponto de referência, nome do agricultor, idade, tel. e/ou
cel. Essa atividade será realizada concomitantemente com as ações

JAN

FE
V

X

X

MAR ABR MA
I
JUN

JUL

SE
AGO T

X

X
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da campanha da dengue;
-Realizar cadastramento dos trabalhadores rurais para descobrir a
quantidade de famílias que utilizam essa cultura para subsistência.
Essa atividade será realizada pelos agentes, devido o conhecimento
que os mesmos têm da área e das famílias da localidade; - Aplicar
questionário com perguntas fechadas e abertas sobre questões
sócio demográficas, culturais, econômicas, ambientais e condições
de trabalho. Será realizada pelo autor juntamente com o ACS. Este
momento será disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, conforme Resolução 196/96 do CNS;
Promover a consciência crítica ambiental relacionada ao uso
inadequado de agrotóxicos: - Apresentação da equipe para os
participantes; - Esclarecer a necessidade da realização dos
encontros, dos objetivos e a programação;
-Realizar encontros, oficinas, palestras, aulas de campo para
esclarecimentos sobre o tema agrotóxicos e seus efeitos negativos
ao meio ambiente; - Articulação intersetorial e transdisciplinar,
incluindo parcerias com instituições governamentais e ONGs com
vistas a contribuir no processo de implantação e implementação do
projeto.

X

Promover a consciência sanitária em relação aos riscos à saúde na
exposição aos agrotóxicos: - Realizar encontros, oficinas,
palestras, aulas de campo para esclarecimentos sobre o tema
agrotóxicos e seus efeitos negativos que causam à saúde humana; Articulação intrasetorial, com os setores da saúde para contribuir
no processo de implantação e implementação do projeto.

X

Fomentar o uso de alternativas e práticas ecologicamente corretas
no cultivo de hortaliças: - Realizar encontros, oficinas, palestras,
aulas de campo para esclarecimentos sobre o tema agrotóxicos e
repassar informações das novas tecnologias ecologicamente
corretas na produção agrícola.
-Articulação intersetorial, incluindo parcerias com instituições
governamentais e ONGs com vistas a contribuir no processo de
implementação do projeto.
Avaliação e monitoramento da intervenção.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANEXO

QUESTIONÁRIO
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ – ESP
PÁULO MARCELO MARTINS RODRIGUES
III CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
O presente questionário pretende avaliar do perfil dos agricultores que produzem hortaliças na
comunidade de Matões no município de Caucaia – CE.
1. Dados Pessoais
1.1 Qual seu grau de escolaridade?
( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio completo

( ) incompleto
( ) incompleto
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( ) Ensino superior completo
( ) incompleto
( ) Se superior completo, qual sua formação?
______________________________________
1.2 Estado Civil?
( ) casado ( ) solteiro ( ) separado ( ) viúvo
1.3 Número de filhos? _________
1.4 Sexo? ( ) masculino
( ) feminino
1.5 Idade? ________ Anos
1.6 Relação de Trabalho?
( ) sem carteira assinada ( ) aposentado ( ) outros
carteira assinada informal
1.7 Jornada de Trabalho? ( ) 6 á 7 horas/dia ( ) 8 á 9 horas/dia ( ) 10 à 11 horas/dia
1.8Atividade? ( )Preparação ( )Aplicação ( )Cultivo
2. Dados da Propriedade
2.1 Principal cultura? ( ) cheiro verde ( ) alface
2.2 Área total plantada? ________________________
2.3 Nº. de aplicadores? ( ) 01
( ) 02
( ) 03
2.4 . É feito o controle químico na propriedade? ( ) sim ( ) não
2.5 Que produtos são usados?
( )herbicidas ( )inseticidas ( ) fungicidas ( ) aracaridas
2.6 Qual o produto utilizado? _______________________________
2.7. Qual tipo de embalagem utilizada?
( ) plástica ( ) metálica
2.8 Recebe orientações técnicas sobre o descarte das embalagens?
( ) sim ( ) não ( ) agrônomo ( ) vendedor ( ) amigos ( ) parentes ( ) órgão público
2.9 Conhece a Lei Nº 9.974 de 06/06/2000, regulamentada pelo decreto Nº 4074 de
04/01/2002, que define as obrigações dos agricultores? ( ) sim ( ) não
2.10 Onde são armazenados os produtos?
( ) barracão ( )junto com implementos ( )local específico casa
2.11 Por quanto tempo o produto armazenado?
( )alguns dias ( )algumas semanas ( )meses
2.12 O que faz com a sobra do produto após a aplicação?
( ) armazena na propriedade ( ) devolve para a revenda ( ) não sobra produto
2.13 Sabe o que é Tríplice Lavagem?
( ) sim ( ) não
2.14 A tríplice lavagem é feita na propriedade? ( ) sim ( ) não
Porque? ( ) segurança ( ) obrigação legal ( ) economia ( )proteção ambiental
( ) não sei
2.15 Quando as embalagens de agrotóxicos são devolvidas?
( ) no término do produto ( ) mensalmente
( ) não devolvo
2.15 Fura a embalagem?
( ) sim ( ) não
2.16 Qual o destino final que é dado a embalagem vazia?
( ) guarda para devolver no local de comprou ( ) enterra ( ) usa para outros fins/reutiliza
( ) joga no lixo ( ) joga em qualquer lugar ( ) queima ( ) não sabe o que fazer
2.17 Tem E.P.I à disposição para o aplicador? ( ) sim ( ) não
Que tipo? ( ) luva ( ) camisa ( )óculos ( ) bota ( ) calça ( ) máscara ( ) avental
( ) boné
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2.18 Conhece luvas de nitrila e máscaras de carbono ativado? ( ) sim ( ) não
2.19 Já fez algum curso sobre o uso correto e seguro de agrotóxicos? ( ) sim ( ) não
QUANDO _______________________________
QUAL ___________________________________
2.20 Gostaria de receber um treinamento para maiores informações sobre o uso correto
e seguro de agrotóxicos? ( ) sim ( ) não
2.21 Quem fornece as orientações para o preparo das caldas de agrotóxicos?
( ) agrônomo ( ) vendedor ( ) amigo ( ) órgão público ( ) outros
2.22 Quem fornece as informações para a calibração do pulverizador?
( ) agrônomo ( ) vendedor ( ) amigo ( ) órgão público ( ) outros
2.23 Costuma lavar o pulverizador e os bicos após cada aplicação? ( ) sim ( ) não
2.24 Já teve algum problema com agrotóxicos? ( ) sim ( ) não
QUAL?___________________________
2.25 Lê rótulo e bula? ( ) sim ( ) não
2.26 Quais as informações que procura?
( ) indicacão/dose ( ) uso correto e seguro ( ) modo de preparo
2.26 Em que momento utiliza os E.P.Is?
( ) preparação da calda ( ) durante a aplicação ( ) desde o preparo da calda até o final da
aplicação
2.27 Lava o EPI ? ( ) sim ( ) não
Com que freqüência? ( ) após cada aplicação ( ) uma vez por semana ( ) duas vezes por
semana ( ) quando necessário
2.28 Se não usa EPI, explique o porquê?
( ) é quente ( ) é desconfortável ( ) questões financeiras ( ) não que usar
2.29 Quem lava os EPI?
( ) o aplicador ( ) a esposa ( ) o filho ( ) outros
2.30 Quem lava os E.P.Is usa luvas?
( ) sim ( ) não
2.31 As roupas que são usadas na pulverização são lavadas junto com as da família?
( ) sim ( ) não
2.32 Você sabe o que quer dizer a sigla EPI ?
( ) sim ( ) não
2.33 Os EPI’S são de boa qualidade?
( ) sim
( ) não
2.34 Você conhece alguma informação do produto que utiliza?
( ) sim
( ) não
2.35 Você faz exames de saúde?
( ) sim
( ) não
Quantas vezes ao ano?
( ) uma ( ) duas ( ) nenhuma ( ) só quando está doente
2.36 Você faz uso de bebidas na hora da aplicação ?
( ) sim
( ) não
2.37 Você fuma na hora da aplicação?
( ) sim
( ) não
2.38 Existe contato do agrotóxico com a pele?
( ) sim ( ) não
2.39 Recebeu algum tipo de treinamento para manipular agrotóxicos?
( ) sim ( ) não
2.40 Relatou algum sintoma observado após o processo de aplicação?
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( ) sim ( ) não
2.41 Você compra como Receituário Agronômico?
( ) sim ( ) não
2.42 Quantos tempo em que estão nesta atividade?
( ) sim ( ) não
2.43 Conhecimento da classificação do produto?
( ) sim ( ) não
2.44 O que você acha que os agrotóxicos podem causar ao ser humano? (
) sim ( ) não
2.45 Você são orientados por técnicos agrícolas?
( ) sim ( ) não
2.46 Vocês apresentam algum problema de saúde em decorrência do uso constante de
agrotóxicos? ( ) sim ( ) não
2.46 Intervalo de aplicação?
( ) sim ( ) não
2.47 Receberam orientação desses produtos?
( ) sim ( ) não
2.48 Utilizam receituário para a compra e se lêem à bula antes de sua utilização?
( ) sim( ) não
2.49 Quais são as queixas existentes ou reações após o uso?
( ) Dor de cabeça ( ) Irritação na pele ( ) Tontura ( ) Espirros ( ) Coceira intensa
( ) Lacrimejamento ( ) Vômito ( ) Dificuldade expiratórias ( ) Visão turva ou embaçada
( ) Confusão mental ( ) Náuseas ( ) Perda de apetite ( ) Formigamento ns pálpebras e nos
lábios ( ) Mancha de pele ( ) Febre muito alta
2.50 Qual o manancial que é utilizado para irrigação?
( ) Cacimba ( ) poço ( ) cagece
2.51Faz exame da água?
( ) sim ( ) não
2.52 Já houve palestras sobre uso correto de agrotóxicos?
( ) sim ( ) não
2.53 Faz parte de alguma associação ou cooperativa?
( ) sim ( ) não
2.54 Quantos anos trabalho utilizando agrotóxico?
( ) 1 ano ( ) 2 anos ( ) 5 anos ( ) 10 anos

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO
NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
PONTO DE REFERÊNCIA: __________________________________________________
IDADE: ___________ TEL: _____________________ CEL: ________________________
___________________________________________________________________________
NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
PONTO DE REFERÊNCIA: __________________________________________________
IDADE: ___________ TEL: _____________________ CEL: ________________________
___________________________________________________________________________
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NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
PONTO DE REFERÊNCIA: __________________________________________________
IDADE: ___________ TEL: _____________________ CEL: ________________________
___________________________________________________________________________
NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
PONTO DE REFERÊNCIA: __________________________________________________
IDADE: ___________ TEL: _____________________ CEL: ________________________
___________________________________________________________________________
NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
PONTO DE REFERÊNCIA: __________________________________________________
IDADE: ___________ TEL: _____________________ CEL: ________________________
___________________________________________________________________________
NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
PONTO DE REFERÊNCIA: __________________________________________________
IDADE: ___________ TEL: _____________________ CEL: ________________________
___________________________________________________________________________
NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
PONTO DE REFERÊNCIA: __________________________________________________
IDADE: ___________ TEL: _____________________ CEL: ________________________
___________________________________________________________________________
NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
PONTO DE REFERÊNCIA: __________________________________________________
IDADE: ___________ TEL: _____________________ CEL: ________________________
___________________________________________________________________________

FICHA DE CADASTRO

NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
IDADE: ________________ TEL: ______________________ CEL: __________________
QUANTAS PESSOAS TRABALHAM DIRETAMENTE NO PLANTIO?____________
QUANTAS PESSOAS TRABALHAM INDIRETAMENTE NO PLANTIO?__________
UTILIZA AGROTÓXICO NO CULTIVO DAS HORTALIÇAS? ( ) SIM ( ) NÃO
QUE HORTALIÇAS SÃO CULTIVADAS? ( ) CHEIRO VERDE ( ) ALFACE
OUTRAS: __________________________________________________________________
SUA PRODUÇÃO É COMERCIALIZADA EM QUE ESTABELECIMENTOS?
( ) MERCADO ( ) SUPERMERCADO ( ) FEIRAS LIVRES ( ) OUTROS
___________________________________________________________________________
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NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
IDADE: ________________ TEL: ______________________ CEL: __________________
QUANTAS PESSOAS TRABALHAM DIRETAMENTE NO PLANTIO?____________
QUANTAS PESSOAS TRABALHAM INDIRETAMENTE NO PLANTIO?__________
UTILIZA AGROTÓXICO NO CULTIVO DAS HORTALIÇAS? ( ) SIM ( ) NÃO
QUE HORTALIÇAS SÃO CULTIVADAS? ( ) CHEIRO VERDE ( ) ALFACE
OUTRAS: __________________________________________________________________
SUA PRODUÇÃO É COMERCIALIZADA EM QUE ESTABELECIMENTOS?
( ) MERCADO ( ) SUPERMERCADO ( ) FEIRAS LIVRES ( ) OUTROS
___________________________________________________________________________
NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
IDADE: ________________ TEL: ______________________ CEL: __________________
QUANTAS PESSOAS TRABALHAM DIRETAMENTE NO PLANTIO?____________
QUANTAS PESSOAS TRABALHAM INDIRETAMENTE NO PLANTIO?__________
UTILIZA AGROTÓXICO NO CULTIVO DAS HORTALIÇAS? ( ) SIM ( ) NÃO
QUE HORTALIÇAS SÃO CULTIVADAS? ( ) CHEIRO VERDE ( ) ALFACE
OUTRAS: __________________________________________________________________
SUA PRODUÇÃO É COMERCIALIZADA EM QUE ESTABELECIMENTOS?
( ) MERCADO ( ) SUPERMERCADO ( ) FEIRAS LIVRES ( ) OUTROS
___________________________________________________________________________
NOME: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
IDADE: ________________ TEL: ______________________ CEL: __________________
QUANTAS PESSOAS TRABALHAM DIRETAMENTE NO PLANTIO?____________
QUANTAS PESSOAS TRABALHAM INDIRETAMENTE NO PLANTIO?__________
UTILIZA AGROTÓXICO NO CULTIVO DAS HORTALIÇAS? ( ) SIM ( ) NÃO
QUE HORTALIÇAS SÃO CULTIVADAS? ( ) CHEIRO VERDE ( ) ALFACE
OUTRAS: __________________________________________________________________
SUA PRODUÇÃO É COMERCIALIZADA EM QUE ESTABELECIMENTOS?
( ) MERCADO ( ) SUPERMERCADO ( ) FEIRAS LIVRES ( ) OUTROS
___________________________________________________________________________
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