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RESUMO 
 

No Brasil, o uso de agrotóxicos vem crescendo ano após ano, isto se deve pelo fato de 
grande parte do sistema de produção agrícola ser convencional, o que leva ao uso intensivo 
destes produtos. Com o aumento no consumo, muitos agricultores, por não terem acesso às 
informações necessárias, não se previnem na hora da aplicação do produto, bem como, 
descartam as embalagens de forma inadequada, acarretando maiores riscos de contaminação 
humana e ambiental. Assim, neste trabalho realizou-se um levantamento acerca do uso dos 
agrotóxicos nas pequenas propriedades produtoras de banana no município de Ipanguaçu/RN. 
Para a coleta de informações utilizou-se formulário semi-estruturado no qual constavam 
perguntas relacionadas a questões sociodemográficas, práticas de trabalho relacionadas ao uso 
de agrotóxicos e reações após a aplicação do produto. Como resultados, encontrou-se que a 
maioria dos que trabalham no campo são homens (90,48%), com idade acima de 45 anos 
(52,38%), grau de escolaridade primário incompleto (23,81%), dono da própria propriedade 
rural (47,62%) e que realiza os serviços gerais da fazenda (80,96%). Percebe-se que a área é 
de no máximo 15 ha de bananal e que a maioria das propriedades produzem somente banana 
maçã. Os problemas mais enfrentados pela cultura são com as plantas daninhas. Percebe-se 
que os trabalhadores tem certo nível de conscientização com relação ao receituário 
agronômico, à percepção do risco de agrotóxicos, leitura do rótulo, o que faz durante a 
aplicação do produto e sobre a necessidade de utilizar Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI’s). Porém, quanto ao respeito ao período de carência do produto, utilização de todos os 
EPI’s, ordem de retirá-lo e o destino das embalagens vazias, observa-se uma fragilidade de 
conhecimento e deficiência nas práticas corretas. O destino das roupas após aplicação, 
orientação de uso do agrotóxico e de quem recebe é um ponto a ser trabalhado pra 
melhoramento dessa prática. Notou-se que uma parcela dos produtores não sente nenhum 
sintoma (57,14%). Como as plantações, muitas vezes, ficam distantes das casas, os familiares 
não são muito atingidos com os efeitos, demonstrando, mais uma vez, que o maior afetado é o 
próprio aplicador. Observa-se que na região, que se caracteriza por ser uma das grandes 
produtoras de banana, muitos produtores estão expostos aos riscos desses produtos químicos 
sintéticos, pois, na maioria das vezes, não atendem as recomendações necessárias à tecnologia 
de aplicação. O acompanhamento de técnicos aliado à fiscalização de venda e uso seria 
bastante interessante para a organização do setor agrícola. Medidas de ações sociais 
alternativas de produção são fundamentais para esse processo de transição. Com isso, aos 
poucos, a visão convencional vai sendo deixada de lado, e a agricultura alternativa vai 
ganhando espaço, o que favorece ambientalmente, economicamente e socialmente.  

 

Palavras-chave: Agroquímico. Destino das embalagens vazias. Musa spp. Saúde do 
trabalhador rural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Mundialmente, a banana é a fruta mais consumida, sendo o Brasil o primeiro maior 

consumidor e o segundo maior produtor de banana do mundo (GUERRA et al., 2009), com 

uma área para produção de 477.589 ha, uma produção de 6.711.705 toneladas e 14.053 kg/ha 

de rendimento médio (IBGE, 2011). Tem grande importância mundialmente, perdendo 

somente para o arroz, trigo e milho, sendo, portanto, o quarto alimento vegetal mais 

consumido (EMBRAPA, 2009). Conforme dados colhidos pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2012) existem 106 tipos de agrotóxicos que podem ser 

usados na cultura da banana.  

O uso de agrotóxicos está aumentando em todo o mundo, inclusive no Brasil, que tem 

sua economia voltada para a agricultura. Os componentes químicos destes produtos têm por 

finalidade controlar pragas e doenças de planta ou dos frutos, a fim de alcançar sempre uma 

redução de perdas e, consequentemente, maior qualidade dos derivados da atividade agrícola. 

A relação entre agricultura e saúde sempre foi intensa, seja na questão de suprir 

alimentos ou pelos riscos oferecidos tanto para a saúde do homem como para o meio 

ambiente, provocados pelo uso de agrotóxicos (VEIGA, 2007). Mesmo essas substâncias 

sintéticas diminuindo os prejuízos agrícolas, sob certas condições, o uso destas gera riscos à 

saúde de quem tem contato direto ou indireto com os agrotóxicos. Casos de intoxicações 

agudas e crônicas são registrados em trabalhos de pesquisa quando avaliaram o efeito dos 

agrotóxicos na saúde humana (ANDRADE, 1995). Nas intoxicações agudas o sintoma 

aparece logo após a aplicação, como dor de cabeça, irritação, tontura entre outros, já se for 

crônica, os sintomas demoram muito para aparecer e às vezes são confundidos com outros 

problemas, ou seja, às vezes o contaminado não associa o sintoma ao agrotóxico.  

Além da saúde humana, o risco ambiental também preocupa, tanto os componentes 

bióticos como os abióticos, através do destino incorreto das embalagens e quantidade superior 

à recomendada pelo profissional habilitado. Ainda, os riscos do uso inadequado de 

agrotóxicos geram contaminação difusa, ou seja, são prejudicados pelo uso intensivo dessas 

substâncias o trabalhador diretamente ligado a aplicação, a família, o consumidor, a fauna e 

microfauna, bem como a flora.  

Segundo estudo realizado por Espíndola (2011) na Escola de Engenharia de São 

Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP), a maior parte dos pequenos agricultores 

que utiliza agrotóxicos em suas plantações tem consciência dos riscos causados pelo uso dos 

produtos, mas ainda assim negligenciam o perigo que eles representam. Essa pesquisa 
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intitulada “Análise da percepção de risco do uso de agrotóxicos em áreas rurais: um estudo 

junto aos agricultores no município de Bom Repouso (MG)”, realizou um levantamento para 

saber se os produtores tinham noção dos riscos à saúde e ao meio ambiente trazidos pelo uso 

intensivo de agrotóxicos. Pode-se concluir que, os agricultores sabem que manuseiam um 

produto perigoso, mas ignoram esse perigo por três fatores principais: a ausência de 

informações, a baixa escolaridade e a perpetuação de antigas práticas de cultivo. Fora isso, 

ainda há o sentimento de imunidade ao perigo e a questão financeira. Também os agricultores 

costumam usar roupas comuns para a aplicação dos tóxicos, além de muitas vezes misturá-los 

com outros produtos de forma inadequada. 

Através desses problemas elencados, observa-se que o assunto é de suma importância 

para a sociedade como um todo. Retomando grande parte da pesquisa de Espíndola (2011), 

foi cabível realizar uma pesquisa similar no município de Ipanguaçu/RN, do qual pertence à 

região do Vale do Açu, onde a base da economia é a agricultura, e é sem dúvida, grande 

produtora de banana. Pode-se perceber que esta é pioneira, visto que ninguém ainda realizou 

um estudo deste na região. Portanto, se fez necessário realizar uma pesquisa no município de 

Ipanguaçu/RN, sobre o uso de agrotóxicos na cultura da banana e os riscos que estes oferecem 

aos aplicadores e pessoas ligadas à produção, bem como os riscos ao meio ambiente. 

Assim, a proposta do presente trabalho foi de realizar um levantamento sobre o uso de 

herbicidas, fungicidas e/ou inseticidas nas pequenas propriedades produtoras de banana no 

município de Ipanguaçu/RN. Para tanto, buscou-se informações sobre a caracterização 

sociodemográfica dos produtores de banana; os agrotóxicos mais usados na referida cultura; 

questões relacionadas ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) no momento da 

aplicação do produto químico, bem como o destino das embalagens de agrotóxicos; e as 

queixas de saúde dos produtores rurais relacionadas ao uso do produto. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 USO DE AGROTÓXICOS NO MUNDO E NO BRASIL 

 

Sintetizados na Alemanha no final de 1930, os agrotóxicos surgiram com o objetivo de 

serem usados como arma química na guerra (LEVIGARD, 2001). Após a Segunda Guerra 

Mundial (1941-1945), a agricultura sofreu modificações com a finalidade de reconstruir os 

países que foram destruídos, bem como servir de suporte para o crescimento da população. 

Com base nisso, foram criados os adubos sintéticos e os agrotóxicos. A produção aumentou, 

onde gerou grandes expectativas na área agrícola do mundo. Esta revolução que marcou a 

agricultura ficou conhecida como a Revolução Verde (MOURA FILHO; SANTOS, 2008), 

difundindo, a partir da década de 1960, para os países de Terceiro Mundo a agricultura 

moderna intensiva e a utilização de agrotóxicos. 

Andrade (1995) afirma que os pesticidas sintéticos pareciam realizar uma solução 

rápida, fácil e eficaz para pragas e doenças, gerando grande dependência dos agrotóxicos. A 

partir da década de 70 se deu o aumento do uso de pesticidas no Brasil, que foram incluídos 

na categoria de e fertilizantes químicos nos financiamentos. Hoje, o termo mais adequado 

para descrever o pesticida, é agrotóxico, alertando da toxicidade desses produtos químicos 

(ARAÚJO et al., 2007).  

De acordo com a Lei Federal nº 7.802, de 1989, com as alterações da Lei nº 9.974, de 

2000 e regulamentação dada pelo Decreto 4.074, de 2002, no seu artigo 2, inciso I, 

agrotóxicos e afins são: 

 

Os produtos e os componentes de processos físicos, químicos ou biológicos 
destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento 
de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção das florestas nativas ou 
implantadas e de outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, 
hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da 
fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados 
nocivos, bem como, substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento. 

 

Peres e Moreira (2007) denominam agrotóxicos como agentes químicos que 

determinam uma série de efeitos nocivos ao homem. 

Os agrotóxicos são altamente utilizados pelos produtores agrícolas, a fim de suprir a 

perda de produtividade gerada pelo desgaste do solo. Também serve para ter o controle sobre 

o surgimento de doenças nas plantas (VEIGA, 2007).  
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Os países subdesenvolvidos são responsáveis por 30% do mercado mundial de 

agrotóxicos, onde o Brasil ocupa a posição de destaque, consumindo a metade do que se 

consome na América Latina, sendo assim o maior consumidor da região latino-americana 

(PERES et al., 2007; LEVIGARD, 2001). 

De acordo com Sindag (2009 apud AMÉRICO, 2010), o consumo de agrotóxicos nas 

lavouras brasileiras em um ano superou os anos anteriores e atingiu um pouco mais que 1 

milhão de toneladas, obtendo crescimento de cerca de 7,5%. O Brasil passa, portanto, a ser o 

recordista mundial em uso de agrotóxicos (IGLESIAS, 2010). Em comparação ao mesmo 

período de 2010, as vendas de agrotóxicos acumuladas até outubro de 2011, apresentaram 

crescimento de 10% (SINDAG, 2011). 

O Brasil segue um modelo de produção onde tem por base o emprego de agrotóxicos a 

fim de compensar esses entraves dos processos produtivos. Portanto, os agrotóxicos foram 

implantados na agricultura brasileira com o objetivo de tentar corrigir necessidades do solo, 

bem como profilaxia ou extermínio de pragas e doenças que afetam a produtividade (VEIGA, 

2007).   

Acredita-se que esse foi o motivo pelo qual o consumo de agrotóxicos vem 

aumentando, o que torna o país um dos maiores compradores destes produtos do mundo. 

Aproximadamente 12 milhões de trabalhadores do campo estariam expostos todo dia aos 

agrotóxicos (OLIVEIRA, 2003 apud VEIGA, 2007). 

 

2.2 GENERALIDADES E O USO DE AGROTÓXICOS NA CULTURA DA BANANA 

 

Em nosso país, a banana é consumida por várias camadas sociais por ser fonte de sais 

minerais e vitaminas, bem como fonte adicional calórica na dieta da alimentação. “O Brasil 

apresenta um dos maiores consumos “per capita”, com 29 kg/hab/ano” (EMBRAPA, 2009) e 

de acordo com Guerra (2008, p. 13) “A Região Sudeste destaca-se como maior consumidor de 

banana [...]”. 

No Brasil, a região que em 2010 se sobressaiu na produção de banana foi a Nordeste 

(38,05%), depois a região Sudeste (31,97%), Sul (14,69%), Norte (11,70%) e Centro-Oeste 

(3,58%), respectivamente, sendo que no Nordeste os principais produtores de banana são: 

Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte (EMBRAPA, 2010). 

O estado do Rio Grande do Norte e o de Santa Catarina têm posição de destaque nas 

exportações. Mesmo o Rio Grande do Norte sendo um grande exportador, se classifica como 

o 13º estado produtor de banana do país (GUERRA, 2008). Dentre os principais municípios 
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produtores, observa-se que a maior produção está na região do Vale do Açu, tendo Ipanguaçu, 

Alto do Rodrigues, Carnaubais e Açu, como líderes desse ranking (IBGE, 2006 apud 

GUERRA, 2008). Ainda de acordo com esse autor, na região do Vale do Açu, as variedades 

mais cultivadas são: Pacovan, Pacovan Ken, Maçã e Grand Naine.  

Conforme dados colhidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) juntamente com a Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), Departamento de 

Defesa e Inspeção Vegetal (DDIV) e Coordenação de Fiscalização de Agrotóxicos (CFA) 

(2012), a partir do relatório consolidado de produtos formulados, existem 106 tipos de 

agrotóxicos que podem ser usados na cultura da banana.  

De acordo com a EMBRAPA (2009), no caso de murchas foliares, o agrotóxico mais 

usado para controle da Sigatoka-Amarela são os fungicidas, porém a utilização deve obedecer 

a uma série de cuidados, como: horário de aplicação, condições climáticas, direcionamento do 

produto, épocas de controle, entre outras questões. 

Para murchas vasculares, no caso do controle do Mal-do-Panamá, a Embrapa (2009) 

recomenda: “Nos bananais já estabelecidos nos quais a doença comece a se manifestar, 

recomenda-se a erradicação das plantas doentes, utilizando herbicida”. Já se a doença for à 

murcha bacteriana ou moko, o principal controle é descobrir precoce a doença e erradicar as 

plantas infectadas através da aplicação de herbicida no pseudocaule. Outra medida é utilizar 

herbicida ou realizar a roçagem do mato ao invés de capinas manuais ou mecânicas 

(EMBRAPA, 2009). 

Para controle das manchas de pré-colheita aplica-se fungicidas em frutos jovens para 

evitar o aparecimento de manchas, porém é um recurso extremo (EMBRAPA, 2009). Já para 

as doenças de pós-colheita, como podridão-da-coroa e antracnose, em último caso, se utiliza o 

controle químico pelos fungicidas, que é por imersão ou atomização dos frutos (EMBRAPA, 

2009; GUERRA, 2008). 

 

2.3 RISCOS PROVOCADOS AO USO DE AGROTÓXICOS 

 

Para Spadotto (2006, p. 2): 

 

O uso frequente, e muitas vezes incorreto, de agrotóxico pode causar a 
contaminação dos solos, da atmosfera, das águas superficiais e subterrâneas, 
dos alimentos, apresentando, consequentemente, efeitos negativos em 
organismos terrestres e aquáticos e intoxicação humana pelo consumo de 
água e alimentos contaminados, assim como o risco de intoxicação 
ocupacional de trabalhadores e produtores rurais.  
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Segundo Levigard (2001), essa questão da exposição aos agrotóxicos acarreta em 

grandes impactos à saúde pública, com elevadas taxas de intoxicação e morte de populações 

expostas, como também, a implantação e/ou agravo de problemas ambientais como 

contaminação do solo, das águas (superficiais e subterrâneas), extinção de espécies, no qual 

gera desequilíbrio das cadeias alimentares. 

O descarte ou a lavagem inadequada das embalagens desses produtos, também 

favorecem para a contaminação do homem e do ambiente (ALMUSSA; SCHMIDT, 2009). 

Pesquisas realizadas por Peres et al. (2007) encontraram nos alimentos taxas de agrotóxicos 

superiores ao permitido. 

O manejo inadequado dos agrotóxicos acarreta exposição tanto do trabalhador como 

do núcleo familiar, promovendo ainda contaminação do ambiente doméstico em virtude de 

fatos como, por exemplo, o não descarte apropriado das embalagens vazias desses produtos. 

Portanto o uso destes gera riscos tanto à saúde humana como riscos de ordem ambiental 

(PERES; MOREIRA, 2007; PIGNATI, 2007).  

Se esses produtos usados contra pragas e doenças de plantas são utilizados em maiores 

quantidades, podem se espalhar (deriva), causando poluição ambiental e contaminação do 

homem (MOURA FILHO, 2008).  

A aplicação incorreta de produtos químicos é sinônimo de prejuízo, porque além de 

gerar desperdício e conseqüentemente aumentar os custos de produção,  pode ocasionar 

resistência dos insetos aos inseticidas e aumentar, consideravelmente, os riscos de 

contaminação das pessoas e do meio ambiente. Em geral, até 70% dos produtos pulverizados 

nas lavouras podem ser perdidos por má aplicação, escorrimento e deriva descontrolada. Para 

melhorar este desempenho, é essencial a utilização correta e segura dos produtos 

fitossanitários, assim como a capacitação da mão-de-obra que vai lidar com esse tipo de 

insumo (EMBRAPA, 2009). 

Os custos são de ordem econômica, pelo desperdício; ambiental, resistência as pragas; 

e de ordem humana, pela intoxicação. O risco varia de acordo com a toxicidade e a exposição 

ao produto (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Risco em função da toxicidade e da exposição aos agrotóxicos 

RISCO = TOXICIDADE x EXPOSIÇÃO 
Alto Alta Alta 

Baixo Alta Baixa 

Alto Baixa Alta 

Baixo Baixa Baixa 

Fonte: ANDEF (2006, p. 8) 
 
De acordo com a EMBRAPA (2003), uma das práticas mais nocivas tanto para os 

humanos como para o ambiente é no preparo da calda, porque o produto químico é 

manuseado em concentrações elevadas e geralmente nas proximidades de captação de água. 

Muitas vezes acontece de escorrer ou respingar, atingindo e contaminando organismos não 

alvos.  

 

2.3.1 Riscos a saúde humana relacionados com o uso de agrotóxicos 

 

Para Andrade (1995), o uso de agrotóxicos diminui as perdas ocasionadas pelas 

plantas daninhas, doenças e ataques de insetos, mas a utilização destes geram riscos à saúde 

para quem transporta, aplica ou consome produtos que são tratados com essas substâncias. 

Danos como intoxicações agudas e crônicas, onde muitas vezes provoca consequências 

irreversíveis ou até o óbito do trabalhador. As vias de exposições mais comuns são ocular, 

respiratória, dérmica e oral (ANDEF, 2006; VEIGA, 2007). 

No caso de intoxicações agudas, os sintomas aparecem rapidamente, como dor de 

cabeça, tontura, fraqueza, diarréia, entre outros. Já se a intoxicação for crônica, os efeitos 

levam meses ou até anos para se manifestar (MONQUERO, 2009). Enquanto Levigard (2001) 

diz que as intoxicações agudas ocorrem após máxima exposição, em pouco período de tempo, 

a substâncias de alta toxicidade (Classes I e II), com o aparecimento de sintomas muito rápido 

e bastante perceptível. Dependendo da quantidade de veneno que se absorve, determinam a 

gravidade da intoxicação. As intoxicações crônicas acontecem depois de meses ou anos de 

pequena ou média exposição a um produto tóxico ou a uma diversidade de substâncias, e o 

quadro clínico é indefinido. Andrade (1995) comprovou que o efeito dessas substâncias 

químicas atravessam gerações, quando encontrou concentração de pesticidas no leite materno, 

o que mostra que ocorre a transferência dessas substâncias ao recém-nascido.  

Caso a contaminação seja por via dérmica, os sintomas são: Irritação (pele seca e 

rachada); mudança de coloração da pele (áreas amareladas ou avermelhadas); descamação 
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(pele escamosa ou com aspecto de sarna). Se for por via respiratória acontece: Ardor na 

garganta e pulmões; tosse; rouquidão; congestionamento das vias respiratórias. A 

contaminação acontecendo por via oral, os sintomas são: Irritação da boca e garganta; dor no 

peito; náuseas; diarréia; transpiração anormal; dor de cabeça; fraqueza e câimbra (ANDEF, 

2006). 

A contaminação pode ocorrer diretamente, que é através do contato com as 

substâncias tóxicas, produtos ou ambientes contaminados, como também indiretamente 

através da biota de proximidade das áreas, que causa desequilíbrio aos ecossistemas (PERES 

et al., 2005).   

 

2.3.1.1 Contato indireto com agrotóxico  

 

A Norma Regulamentadora 31 (NR 31), portaria GM n.º 86, de março de 2005, comenta sobre 

os trabalhadores em exposição indireta:  

 

Trabalhadores em exposição indireta, os que não manipulam diretamente os 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, mas circulam e desempenham suas 
atividade de trabalho em áreas vizinhas aos locais onde se faz a manipulação 
dos agrotóxicos em qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, 
preparo, aplicação e descarte, e descontaminação de equipamentos e 
vestimentas, e ou ainda os que desempenham atividades de trabalho em 
áreas recém-tratadas. 
 

Para ANDEF (2006), além de trabalhadores, outras pessoas que não estejam nem 

aplicando nem manuseando os agrotóxicos, mas que entram em contato com plantas, roupas e 

alimentos contaminados estão expostos indiretamente.   

 

2.3.1.2 Contato direto com agrotóxico 

 

A contaminação direta com os agrotóxicos se dá quando ocorre o contato com alguma 

das vias de exposição do manipulador. Geralmente os trabalhadores que manuseiam ou 

aplicam os agrotóxicos, não usam corretamente os Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI’s (ANDEF, 2006).  

De acordo com a Norma Regulamentadora 31 (NR 31), portaria GM n.º 86, de março 

de 2005, “trabalhadores em exposição direta, os que manipulam os agrotóxicos, adjuvantes e 

produtos afins, em qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, 

aplicação, descarte, e descontaminação de equipamentos e vestimentas”. 
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Qualquer indivíduo pode se contaminar com os agrotóxicos, porém o maior 

prejudicado será o trabalhador rural, pois está em contato direto, diariamente ou quase que 

diariamente, no processo produtivo (VEIGA, 2007). 

 

A aplicação indiscriminada de agrotóxicos afeta tanto a saúde humana 
quanto ecossistemas naturais. Os impactos na saúde podem atingir tanto os 
aplicadores dos produtos, os membros da comunidade e os consumidores dos 
alimentos contaminados com resíduos, mas sem dúvida, a primeira categoria 
é a mais afetada por estes (BOWLWS; WEBSTER, 1995 apud SOARES et 
al., 2003, p. 1118). 

 

Segundo Monquero et al. (2009), os maiores afetados são os aplicadores, que têm o  

contato direto com o produto químico, e a parte mais afetada é a pele por ser o maior membro 

do nosso corpo, embora que a inalação seja a via de mais rápida absorção.  

 

2.3.2 Riscos ao meio ambiente 

 

Além de apresentar perigos ao homem, a introdução de agrotóxicos no ambiente pode 

produzir efeitos não desejáveis, como por exemplo, a alteração da dinâmica bioquímica 

natural pela pressão de seleção exercida sobre os organismos, apresentando consequências de 

transformações no funcionamento do ecossistema afetado (SPADOTTO, 2006).  

Com o emprego dos produtos químicos sintéticos usados pra melhoria da produção, 

para reduzir a quantidade de pragas na lavoura, os agrotóxicos têm fornecido vários 

incômodos e mudanças para o meio ambiente, quer seja pela contaminação dos seres vivos 

que compõe o ecossistema em questão, quer seja pelo acúmulo nos segmentos bióticos e 

abióticos (PERES; MOREIRA, 2007). 

A junção de práticas negativas aumenta a incidência das pragas e doenças nas plantas. 

Andrade (1995) diz que alguns dos agrotóxicos se decompõem em substâncias mais tóxicas, 

aumentando assim, a contaminação da produção agrícola, das águas superficiais, subterrâneas 

e das espécies que vivem no meio aquático. Devido à grande mobilidade pelo ar e pela água, 

atingem locais até mesmo distantes das áreas de aplicação. 

 

Desse uso intensivo e impróprio do solo, aliado a uma adoção de métodos e 
técnicas inadequadas de manejo e conservação da terra, decorreu uma forte 
degradação nos ecossistemas, que favoreceu processos erosivos que 
empobreceram o solo reduzindo sua produtividade (VEIGA, 2007, p. 146). 
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De acordo com Peres e Moreira (2007) quando ocorre dispersão de agrotóxicos no 

meio ambiente, estes afetam o número e a distribuição de seres vivos animais. Quando 

predadores naturais de vetores de doenças são atingidos pela contaminação ocorre o aumento 

de doenças em áreas onde vive o homem. Observa-se que são impactos indiretos. 

 

2.3.2.1 O destino das embalagens e resíduos dos agrotóxicos 

 

De acordo com a Norma Regulamentadora 31 (NR 31), portaria GM n.º 86, de março de 

2005: “é vedada a reutilização, para qualquer fim, das embalagens vazias de agrotóxicos, 

adjuvantes e produtos afins, cuja destinação final deve atender à legislação vigente”.  

O trabalhador rural tem o dever de devolver as embalagens vazias nos centros de 

recebimento que estão contidos na Nota Fiscal no prazo de 01 (um) ano. Também deve 

separar as embalagens lavadas das contaminadas (ANDEF, 2006). As práticas de reutilização, 

descarte e/ou destinação inadequada das embalagens vazias de agrotóxicos, favorece a 

contaminação ambiental e provoca efeitos adversos à saúde humana, de animais em geral, 

sejam eles silvestres e/ou domésticos (PERES; MOREIRA, 2007). 

A NR 31 também é clara quanto ao destino dos resíduos: “Os resíduos provenientes 

dos processos produtivos devem ser eliminados dos locais de trabalho, segundo métodos e 

procedimentos adequados que não provoquem contaminação ambiental”. 

 

2.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

  

Segundo a Norma Regulamentadora 06 (NR 06), n.º 3.214/78, com última alteração 

pela portaria n.º 292 de 2011, o Equipamento de Proteção Individual – EPI é “[...] todo 

dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 

riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”. 

Equipamentos como luvas, respiradores, viseira facial, jaleco, calça hidro-repelentes, 

boné árabe, avental e botas são recomendados para a aplicação de agrotóxicos (ANDEF, 

2006). Porém, segundo a EMBRAPA (2003), os EPI’s necessários à utilização, são indicados 

via receituário agronômico e nos rótulos dos produtos. 

A falta de alguns dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) eleva o contato 

com os produtos, onde podem ficar acumulados no corpo, aumentando assim o risco com 

intoxicações (ÁVILA, 2009). 
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Porém, os EPI’s podem se tornar fontes de contaminação, caso ocorra erros na 

conservação, na maneira de vestir e/ou retirar o equipamento (VEIGA et al., 2007). A 

ANDEF (2006) explica a ordem de como vestir e retirar os EPI’s, conforme Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Ordem de como vestir e retirar o EPI 

VESTIR RETIRAR 
1 - Calça 1 - Boné Árabe 
2 - Jaleco 2 - Viseira Facial 
3 - Botas 3 - Avental 
4 - Avental 4 - Jaleco 
5 - Respirador 5 – Botas 
6 - Viseira Facial 6 – Calça 
7 - Boné Árabe 7 - Luvas 
8 - Luvas 8 - Respirador 
Fonte: Andef (2006, p.23) 

 

 

2.5 FATORES QUE AGRAVAM OS RISCOS DO USO DE AGROTÓXICOS 

 

Na visão de Peres et al. (2007), vários fatores estão relacionados com o prejuízo dos 

riscos, tais como: baixo nível de escolaridade, ausência ou deficiência de acompanhamento e 

informação por parte dos técnicos, falta de informação para manejo dos produtos e devolução 

das embalagens por parte dos fabricantes e centros distribuidores,  não conhecimento de 

técnicas eficientes que substituam o uso de agrotóxicos, descarte inadequado das embalagens 

e dejetos químicos, máxima utilização dos agrotóxicos,  falta de iniciativas governamentais 

sobre a assistência técnica e ausência de controle de vendas desses produtos sintéticos.  

As informações sobre agrotóxicos disponíveis ao agricultor são, ainda, inteiramente 

dependentes de uma série de interesses (econômicos, principalmente) que criam 

“necessidades”, objetivando legitimar o uso destes agentes químicos (PERES; MOREIRA, 

2007). 

Nota-se que a contaminação por agrotóxico é agravada em pequenas comunidades 

rurais devido a fatores como: deficiência nas condições sanitárias e no sistema de saúde local, 

ausência de infraestrutura da população por apresentarem baixas condições socioeconômicas, 

bem como a falta ou deficiência do nível de instrução dos trabalhadores ligados ao processo 

(VEIGA, 2007). Esses riscos também são agravados em países subdesenvolvidos, por não 

fazer uso de segurança, devido a diversos fatores, nos quais, em alguns casos, restrições legais 

à organização sindical por melhores condições de trabalho (ANDRADE, 1995). 
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O uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil - assim como em outros 
países da América Latina - resulta em níveis severos de poluição ambiental e 
intoxicação humana, uma vez que grande parte dos agricultores 
desconhecem os riscos a que se expõem e, consequentemente, negligenciam 
algumas normas básicas de saúde e segurança no trabalho (PERES et al., 
2007, p.4). 

 

De acordo com Soares et al. (2003) a não aplicação de multas devido à falta de 

fiscalização faz com que os empregadores não informem aos seus empregados sobre o 

manuseio e aplicação adequados, como também a necessidade do uso dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI’s).  

Questões sobre o não uso de EPI’s são relatados pelos trabalhadores por ser muito 

incômodo, quente e dificultar a respiração e a mobilidade (MONQUERO et al., 2009). Outra 

preocupação abordada por Ávila (2009) é o fato dos trabalhadores não respeitarem o período 

de carência, ficando assim, mais vulneráveis aos sintomas de intoxicações por agrotóxicos.  

 

2.6 CLASSIFICAÇÃO DOS AGROTÓXICOS 

 

A seguir, serão elencados pontos a respeito dos tipos de classificação dos agrotóxicos 

de acordo com o controle, o grupo químico pertencente e o nível de toxicidade. 

 

2.6.1 Quanto ao controle  

 

Basicamente, três grupos controladores são mais usados: inseticidas (insetos), 

herbicidas (plantas daninhas), fungicidas (fungos). Porém existem os bactericidas (bactérias), 

nematicidas (vermes), larvicidas (larvas), cupinicidas (cupins), formicidas (formigas), 

pulguicidas (pulgas), piolhicidas (piolhos), acaricidas (ácaros), entre outros (LEVIGARD, 

2001).  

Os inseticidas são os principais agentes de intoxicação (ANDRADE, 1995). Para 

Espíndola (2011), os herbicidas vêm tendo um crescente consumo na agricultura. 

 

2.6.2 Grupo Químico  

 

Os inseticidas compreendem os organoclorados, os organofosforados/carbamatos, os 

carbamatos e os piretróides (LEVIGARD, 2001; PERES; MOREIRA, 2007). Os herbicidas 

podem ser os dinitrofenóis/pentacorofenol, os fenoxiacéticos e os dipiridilos. Já os fungicidas 
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compreendem os ditiocarbamatos ou as fentalamidas (PERES; MOREIRA, 2003 apud 

PERES; MOREIRA, 2007). 

Os inseticidas podem ser classificados em três grupos principais: os organoclorados; 

os inibidores da colinesterase (fosforados orgânicos e carbamatos); as piretrinas sintéticas 

(ANDRADE, 1995).  

Os organoclorados são os mais resistentes e por serem lipossolúveis são cumulativos 

(ANDRADE, 1995). Acumulam-se em células gordurosas do homem e de outros animais 

(PERES; MOREIRA, 2007).   

Os organofosforados e os carbamatos provocam as intoxicações agudas e são 

inibidores de uma enzima denominada acetilcolinesterase, o que causa efeitos negativos na 

transmissão de impulsos nervosos (ANDRADE, 1995; LEVIGARD, 2001; PERES; 

MOREIRA, 2007). Glândulas, músculos e o sistema nervoso central e periférico ficam 

alterados. Também causa grande número de falecimentos (ANDRADE, 1995).  

As piretrinas sintéticas (piretróides) têm grande grau de toxicidade aguda para os 

mamíferos, onde absorvem essas substâncias por todas as vias (ANDRADE, 1995). 

 

2.6.3 Toxicidade  

 

“A toxicidade é a capacidade potencial de uma substância causar efeito adverso à 

saúde” (ANDEF, 2006, p.9). Serve para saber o grau de risco que o agrotóxico oferece. 

Segundo Levigard (2001, p. 26): 

 

Ela é baseada na dose letal 50 (DL 50) que é um valor estatístico que 
determina a quantidade de veneno em mg/kg de peso corporal necessária 
para matar 50% da amostra populacional em estudo por intoxicações agudas. 
Os valores são determinados em cobaias e extrapolados para humanos a 
partir do peso.  

 
Os agrotóxicos são classificados em classes de I a IV, havendo uma escala de cores: 

vermelho, amarelo, azul e verde (do mais tóxico ao menos tóxico, respectivamente), de 

acordo com a Tabela 3. Esses riscos diferenciam com relação ao homem e ao meio ambiente, 

dependendo do tipo do produto. 
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Tabela 3 - Dose Letal para ratos (mg/kg de peso vivo) em situação oral e dérmica, sendo 
sólidos e líquidos 

 
 
 
 

CLASSE 

DL 50 para ratos (mg/kg de peso vivo)  
 

Oral  
 

Dérmica 
 

Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos 
I – Extremamente Tóxico 5 ou menos 20 ou menos 10 ou menos 40 ou menos 
II – Altamente Tóxico 5 – 50 20-200 10 – 100 40 – 400 
III – Medianamente Tóxico 50 – 500 200- 2000 100 – 1000 400 – 4000 
IV – Pouco Tóxico Acima 500 Acima 2000 Acima 1000 Acima 4000 
Fonte: Levigard (2001, p. 26) 

 

Para a identificação dos riscos que determinado agrotóxico provoca, são utilizados 

cores nos rótulos de acordo com a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Cores das classes dos Agrotóxicos 
CLASSE I 

CLASSE II 

CLASSE III 

CLASSE IV 

 

 

 

 

Fonte: Levigard (2001) 

 

2.7 LEGISLAÇÃO, NORMAS E ORGÃOS RELACIONADOS AO USO DE 

AGROTÓXICOS 

 
Andrade (1995, p. 2) cita que “A complexidade da problemática ambiental relativa a 

agrotóxicos espelha-se não só na participação das três esferas de governo: Federal, Estadual e 

Municipal, mas também na participação dos órgãos da Saúde, Agricultura e Meio Ambiente”.  

A partir do aumento de intoxicações e do uso indiscriminado de agrotóxicos, foi visto 

que era necessária uma lei que regulasse o seu uso. Diante disto, em 1984, o ministro da 

agricultura, no momento, apresentou o projeto de lei, porém a lei só foi aprovada pelo 

Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente em julho de 1989 (LEVIGARD, 

2001). 

A lei que é responsável pelos agrotóxicos, é a Lei Federal de nº 7.802, de 11 de julho 

de 1989 (Lei dos Agrotóxicos), que dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, 

embalagem e rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, 

utilização, importação, exportação, destino final dos resíduos e embalagens, registro, 
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classificação, controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos em nosso país. Essa lei sofreu 

alterações pela Lei Federal nº 9.974/00 e foi regulamentada pelo decreto nº 4.074/02. 

No Brasil, existe Normas Regulamentadoras (NR’s) para cada tipo de trabalho, 

especificamente. Na agricultura e áreas afins, a Norma Regulamentadora responsável é a NR 

31, onde no 2º ponto fala sobre os campos de aplicação: 

  

[...] se aplica a quaisquer atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal e aquicultura, verificadas as formas de relações de 
trabalho e emprego e o local das atividades. Também se aplica às atividades 
de exploração industrial desenvolvidas em estabelecimentos agrários. 

 

A Norma Regulamentadora 06 (NR 6), com portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 

1978 com última atualização em 08 de dezembro de 2011, também complementa a área 

agrícola e todas as outras áreas onde é necessário o uso de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI).  

Já os órgãos que realizam avaliações dos agrotóxicos no Brasil, porém, com diferentes 

âmbitos são: o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O primeiro avalia a questão de pertinência e 

eficácia dos agrotóxicos, o segundo está ligado aos impactos que estes provocam ao homem, e 

cabe ao terceiro analisar os impactos ao meio ambiente (ESPÍNDOLA, 2011).   
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3 METODOLOGIA 

 

Neste tópico serão apresentados dados referentes à localização, clima, solo, formação 

vegetal, aspectos socioeconômicos do município de Ipanguaçu/RN, bem como as etapas da 

pesquisa com as pequenas propriedades produtoras de banana. 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

 

O município de Ipanguaçu/RN (Figura 1) está localizado na mesorregião Oeste 

Potiguar e na microrregião Vale do Açu, à margem direita do Rio Piranhas/Açu (BELTRÃO 

et al., 2005). Neste rio é onde se localiza uma das principais barragens – a Barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves, com capacidade para 2,4 bilhões de m³ (GUERRA, 2008).  

Este município limita-se com Afonso Bezerra (Norte), Açu (Oeste), Itajá (Sul) e 

Angicos (Leste). A sede do município tem uma altitude média de 16 m e coordenadas 05° 29’ 

52,8” de latitude sul e 36° 51’ 18” de longitude oeste, onde se distancia cerca de 211 km da 

capital (BELTRÃO et al., 2005).  

 

Figura 1 - Mapa do Rio Grande do Norte com ênfase em Ipanguaçu/RN – Acesso rodoviário. 

 
Fonte: Beltrão et al. (2005). 
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3.2 CLIMA, SOLO E FORMAÇÃO VEGETAL 

 

Com relação ao clima, é muito quente e semi-árido, com estação chuvosa e 

pluviometria média anual de 670 mm (BELTRÃO et al., 2005; GUERRA, 2008). O período 

chuvoso é entre os meses de fevereiro e maio (BELTRÃO et al., 2005). Segundo Guerra 

(2008), a região do Vale do Açu possui condições favoráveis ao cultivo de banana, porém, 

ocorre baixa precipitação para a referida cultura, sendo necessário um complemento hídrico 

(irrigação).  

Como as suas várzeas são férteis, principalmente onde se localiza os municípios de 

Açu e Ipanguaçu (Baixo Açu), essa área sempre foi cobiçada para atividades agropecuárias e 

extrativismo (ALBANO; SÁ, 2008). 

Compreende dois tipos de flora: a caatinga hiperxerófila, como jurema-preta e xique-

xique, e o carnaubal (BELTRÃO et al., 2005). 

 

3.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

A agropecuária lidera como principal atividade econômica, seguida do extrativismo e 

comércio (BELTRÃO et al., 2005). A população estimada do município é de 13.856 

habitantes, com densidade demográfica de 37,02 hab/Km² (IBGE, 2010).  

De acordo com o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do 

Norte – EMATER/RN, localizada na cidade de Ipanguaçu/RN, foi realizado um levantamento 

em 2011 e existem 62 pequenas propriedades produtoras de banana, nos quais, a sua produção 

é destinada tanto para o RN como para estados próximos. Além disso, alguns desses 

produtores cultivam somente bananeira, já outros, juntamente com esta, cultivam outras 

culturas. Para efeito da pesquisa, foram visitadas propriedades como Baldum, Base Física, 

Olho d’água, Pau de Jucá e na cidade de Ipanguaçu, conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Número de propriedades visitadas e sua localização, Ipanguaçu/RN, 2012 
COMUNIDADE NÚMERO DE PROPRIEDADES 
Baldum 2 
Base Física 8  
Olho d’água 1  
Pau de Jucá 9  
Cidade de Ipanguaçu 1  
TOTAL 21  
Fonte: Autoria própria (2012). 
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3.4 ETAPAS DO ESTUDO 

 

Para realização deste estudo de caso, inicialmente, foi feita a busca de informações 

conceituais sobre agrotóxicos, percepção de riscos ambientais e humanos, bem como a 

legislação vigente ao assunto em questão, em busca do referencial teórico. Após uma base 

científica, foi feita a busca de informações na própria região, através de artigos e na própria 

EMATER da cidade de Ipanguaçu/RN, onde se obteve a população que seria estudada. De 

posse disso, partiu-se para a fase exploratória de campo aplicando-se o formulário numa 

amostra de 21 produtores de banana. A partir daí, foi feita a análise dos dados obtidos, 

desenvolvendo tabelas e gráficos (Figura 2). 

 

Figura 2 - Descrição das principais atividades desenvolvidas no decorrer do presente estudo, 
Ipanguaçu/RN, 2012 

 

 

Fonte: Autoria própria (2012). 
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3.4.1 Tipo e método utilizado na pesquisa  

 

A metodologia da pesquisa foi de um estudo de caso, pois se utilizou de uma situação 

a parte para representar todo um conjunto de casos que se assemelham a este (SEVERINO, 

2007).  

As técnicas utilizadas na pesquisa foram à entrevista, observação e aplicação de 

formulário. Segundo Severino (2007), a entrevista é a técnica de coleta de informações sobre 

um determinado assunto, diretamente perguntadas aos sujeitos entrevistados. Ainda segundo o 

mesmo, a observação é quando o pesquisador tem acesso ao objeto estudado e é necessária 

em qualquer tipo de pesquisa. E o formulário consiste de um questionário em que o 

pesquisador preenche a partir das respostas do informante (RUIZ, 2011).  

A utilização do formulário como método de obtenção dos dados apresenta diversas 

vantagens, dentre elas, destaca-se a possibilidade de ser utilizada em quase todo segmento da 

população, porque seu preenchimento é feito pelo entrevistador (MARCONE; LAKATOS, 

2010). Optou-se pelo formulário em virtude da pesquisa ter sido realizada com pequenos 

produtores e famílias rurais, apresentando estes, índices significativos de analfabetismo.  

 

3.4.2 População e amostra  

 

Foram visitadas as comunidades Baldum, Base Física, Olho D’água, Pau de Jucá e 

uma propriedade dentro da cidade de Ipanguaçu/RN. Dos 62 produtores de banana, foram 

selecionados, aleatoriamente, 21 produtores. Como condição de seleção, os produtores teriam 

que utilizar algum agrotóxico durante o cultivo. Portanto, foi entrevistado um número 

superior a 30% dessas propriedades. 

 

3.4.3 Instrumento e coleta de dados  

 

Inicialmente, o estudo ficou direcionado ao levantamento bibliográfico dos temas 

relacionados a agrotóxicos e a cultura da banana objetivando o embasamento teórico. 

Concomitante, foi elaborado um formulário semi-estruturado baseado em vários autores, 

como Araújo et al. (2000), Ávila et al. (2009), Castro (2005), Monquero et al. (2009) e Soares 

et al. (2003). 
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As entrevistas aliadas aos formulários foram realizadas no mês de fevereiro do ano de 

2012. O número de visitas por dia e o tempo de cada visita variou, no mínimo meia hora e no 

máximo uma hora e meia.  

O formulário foi dividido em quatro segmentos. No primeiro segmento tratava a 

questão sócio-demográfica dos entrevistados; no segundo segmento investigou-se a estrutura 

agrária; no terceiro, as práticas de trabalho relacionadas ao uso de agrotóxicos; e no quarto, 

sobre as queixas de saúde relacionada ao uso de agrotóxicos (Apêndice A). O registro de 

observações do cotidiano também fez parte da pesquisa. 

 

3.5.4 Análise dos dados 
 

A análise dos dados foi feita a partir de estatística simples utilizando-se o programa 

Microsoft® Excel versão 2007 e levando em consideração o número da amostra. Os dados 

fornecidos pelos entrevistados foram expressos em gráficos e tabelas.  

 

 

 

 

 



32 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA PRELIMINAR DOS PRODUTORES 

DE BANANA NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN 

 

Inicialmente foi perguntado sobre o gênero, idade, nível de instrução, relação de 

trabalho e ocupação dos pequenos produtores de banana no município de Ipanguaçu/RN. Para 

uma melhor compreensão, foi elaborada a Tabela 6 e as demais respostas foram discutidas no 

decorrer do texto.  

Da amostra colhida, 9,52% são do gênero feminino e 90,48% do gênero masculino 

(Tabela 6). Na pesquisa de Espíndola (2011), a porcentagem de mulheres foi de 25,92% e do 

gênero masculino de 74,07%. Em Nova Friburgo (RJ), o percentual foi parecido, onde 74,5% 

eram homens e 25,5% mulheres (ARAÚJO et al., 2007). E segundo a pesquisa de Almussa e 

Schmidt (2009), existem 104 homens para 19 mulheres no município de Sertãozinho em São 

Paulo. 

As faixas etárias dos entrevistados encontram-se: Entre 22 – 30 anos (9,52%), entre 30 

– 45 anos (38,10%) e acima de 45 anos (52,38%), conforme Tabela 6. Já para Araújo et al. 

(2007), a média de idade dos trabalhadores rurais era de 34,82 anos. 

Quando perguntado sobre o nível de instrução (escolaridade) dos mesmos, observa-se 

que o primário incompleto (23,81%), o fundamental incompleto (14,29%) e o médio 

completo (14,29%), foram os mais citados (Tabela 6). No município de Bom Repouso (MG), 

32,37% está na faixa de primário incompleto, 25,43% fundamental completo, 11,56% 

nenhuma instrução formal (ESPÍNDOLA, 2011). Para Araújo, Nogueira e Augusto (2000), 41% 

possuíam o primário incompleto. 

A relação de trabalho encontrada na pesquisa mostra que a maioria entrevistada foi o 

próprio proprietário, como descrita na Tabela 6. Isso mostra que o proprietário da terra é, em 

sua maioria, o que é responsável pela produção de banana.   

O último questionamento sobre a caracterização sociodemográfica abordou a 

ocupação que o mesmo desenvolvia na propriedade (Tabela 6). De acordo com eles, uma 

quantidade superior a 80,96%, realiza os serviços gerais (manejo completo da produção). Um 

resultado esperado, já que se trata de pequenas propriedades, com mão de obra voltada para a 

família e com poucos funcionários. 
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Tabela 6 - Dados sociodemográficos dos produtores de banana em porcentagem, 
Ipanguaçu/RN, 2012 
Variáveis selecionadas % 
Amostra Total (21)  
Gênero  

Masculino 90,48 
Feminino 9,52 

Faixa Etária  
Maior que 15 anos 0,00 
Entre 15 e 18 anos 0,00 
Entre 18 e 22 anos 0,00 
Entre 22 e 30 anos 9,52 
Entre 30 e 45 anos 38,10 
Acima de 45 anos 52,38 

Nível de Instrução  
Analfabeto 4,76 
Primário Incompleto 23,81 
Primário Completo 4,76 
Ens. Fund. Incompleto 14,29 
Ens. Fund. Completo 9,52 
Ens. Médio Incompleto 4,76 
Ens. Médio Completo 14,29 
Ens. Superior Incompleto 9,52 
Ens. Superior Completo 4,76 
Outros 9,52 

Relação de Trabalho  
Proprietário 47,62 
Assalariado 4,76 
Familiar 23,81 
Meeiro/arrendatário 23,81 
Contrato por diária 0,00 
Contrato em época de safra 0,00 
Outros 0,00 

Ocupação  
Aplicador 4,76 
Assistência Técnica 0,00 
Serviço Geral 80,96 
Outros 
 

14,29 
 

 
Fonte: Autoria própria (2012). 

 

Em Ipanguaçu/RN, não é diferente dos outros locais onde a agricultura predomina. A 

maioria dos que trabalham no campo são homens, com idade acima de 45 anos, grau de 

escolaridade baixo, dono da própria propriedade rural e que realiza os serviços gerais da 

fazenda (desde plantio, aplicação dos agrotóxicos e colheita das frutas). Verifica-se também 
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que essa atividade não está sendo passada hereditariamente, os filhos já não querem mais a 

atividade agrícola como sua profissão. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA AGRÁRIA DAS PEQUENAS 

PROPRIEDADES PRODUTORAS DE BANANA NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN 

 

O segundo bloco de perguntas abrangeu sobre a estrutura agrária. Foi perguntado 

sobre o tamanho da área e o tipo da banana produzida pelos produtores. Gráficos e tabelas 

foram usados para tabulação dos dados.  

A maior parte dos produtores possui área plantada de banana entre 1 a 5 hectares 

(47,62%). Em segundo lugar vem a área de 6 a 10 hectares (38,10%) e em terceiro de 11 a 15 

hectares (14,29%), conforme Figura 3. Não foi citada nenhuma área superior a 16 hectares 

para cultivo específico da cultura da banana. No estudo de Castro (2005) a região do 

município de Cachoeiras de Macacu/RJ, também apresentava características de pequenas 

propriedades, onde 45% possuíam áreas com até 10 hectares.  

 
Figura 3 - Área destinada à produção de banana, Ipanguaçu/RN, 2012 

 
Fonte: Autoria própria (2012). 
 

Vale salientar que alguns deles produzem apenas banana, já outros, agregam outras 

culturas como: mamão, melancia, manga, feijão, milho etc. Percebeu-se que o plantio de 

determinada cultura depende da época, do ano, entre outros fatores que a agricultura se limita.   

De acordo com a Tabela 7 o tipo de banana produzida em 100% propriedades visitada 

é a banana maçã (leite), em segundo a Pacovan, em terceiro a Casca Verde e por último a 
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Grand Naine. Segundo Guerra (2008), “a principal variedade cultivada no Vale do Açu pelos 

pequenos produtores, cerca de 90%” é a Pacovan.  

 

Tabela 7 - Variedades de banananeira produzida nas pequenas propriedades produtoras de 
banana em porcentagem, Ipanguaçu/RN, 2012 

VARIEDADE DE BANANA N° DE PROPRIEDADES % 
Apenas Maçã 12 57,14 
Maçã e Pacovan 04 19,05 
Maçã e Casca Verde 01 4,76 
Maçã e Grand Naine 01 4,76 
Maçã, Pacovan e Casca Verde 02 9,53 
Maçã, Pacovan e Grand Naine 01 4,76 
TOTAL 21 100 

Fonte: Autoria própria (2012). 

 

Conforme os dados observados, percebe-se que a área plantada dos produtores de 

banana no município de Ipanguaçu/RN é de no máximo 15 ha de bananal e que a maioria das 

propriedades produzem somente banana maçã. 

 

4.3 PRÁTICAS DE TRABALHO RELACIONADAS AO USO DE AGROTÓXICOS 

PELOS PRODUTORES DE BANANA NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN 

 

O terceiro bloco foi direcionado ao uso de agrotóxicos, e diversas perguntas foram 

feitas, como: O tipo de agrotóxico, grupo que pertence, classe toxicológica, ingrediente ativo, 

local que adquire o produto, se recebe orientação de uso e de quem, se existe emprego do 

receituário agronômico, se respeita o período de carência do produto, se é perigoso trabalhar 

com agrotóxico, a forma de aplicação, se faz leitura do rótulo, o que faz durante a aplicação, 

se usa EPI e quais utilizam, sobre a necessidade de utilizá-lo, sobre a comodidade do EPI, 

qual EPI retira por último, o destino das roupas após aplicação e finalmente o destino das 

embalagens vazias. 

Dos 106 tipos de agrotóxicos usados na cultura da banana, dentre eles fungicidas, 

herbicidas, inseticidas, nematicidas, bactericidas, entre outros (BRASIL, 2012), no município 

de Ipanguaçu/RN, foram citados pelos entrevistados apenas 11 tipos. Felizmente, todos os 

agrotóxicos citados pelos mesmos são agrotóxicos permitidos na cultura da banana.  

Dentre os tipos de Agrotóxicos utilizados, pode-se constatar na Figura 4 que a maioria 

é herbicida (60,47%), seguido do fungicida (34,88%) e por último o inseticida/nematicida 

(4,65%). Porém os agricultores da região de Araras/SP usam mais o inseticida, onde, 41,9% 
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são inseticidas, 23,2% herbicidas, 20,9% fungicidas e 14% acaricidas (MONQUEIRO et al., 

2009). 

 

Figura 4 - Tipos de agrotóxicos utilizados nas pequenas propriedades produtoras de banana, 
Ipanguaçu/RN, 2012 

 
Fonte: Autoria própria (2012). 
 

De acordo com os nomes dos agrotóxicos dados pelos entrevistados e posterior 

pesquisa na página virtual do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (site 

AGROFIT), a Tabela 8 mostra o nome, o tipo, o risco ao homem e ao meio ambiente, o grupo 

e o ingrediente ativo que o mesmo pertence. 

Na Tabela 8 observa-se que 9,09% são pouco tóxicos (IV), 36,36% medianamente 

tóxicos (III), 27,27% altamente tóxicos (II) e 27,27% extremamente tóxicos (I) para o homem. 

Já para a classe ambiental, 36,36% dos agrotóxicos citados são medianamente tóxicos e 

63,64% altamente tóxicos. Monqueiro et al. (2009) encontraram que 11,3% eram 

extremamente tóxicos (I), 24.5% altamente tóxicos (II), 45,3% medianamente tóxicos (III) e 

18,9% pouco tóxicos (IV), para a classe humana.  
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Tabela 8 - Nome, tipo, risco ao homem e ao meio ambiente, grupo e o ingrediente ativo dos 
agrotóxicos utilizados nas pequenas propriedades produtoras de banana, Ipanguaçu/RN, 2012 

GRUPO TIPO CH CA INGREDIENTE ATIVO 
Bipiridílio H II II Dicloreto de paraquate 

 
Bipiridílio H  I II Dicloreto de paraquate 

 
Glicina Substituída H IV III Glifosato 

 
Glicina Substituída H III III Glifosato 

 
Triazol F I II Propriconazol 

 
Triazol F III II Tebuconazol 

 
Triazol F I II Difenoconazol 

 
Benzimidazol F II III Tiofanato-metílico 

 
Estrobilurina F III III Azoxistrobina 

 
Triazol e Estrobirulina F II II Epoxiconozol + Piraclostrobina 

 
Metilcarbamato de benzofuranila I/N III II Carbofurano 

Fonte: Autoria própria (2012). 
Herbicida (H), Fungicida (F), Inseticida/Nematicida (I/N), Classe Humana (CH), Classe 
Ambiental (CA). 
 

Todos os agricultores adquirem os produtos em pontos de venda, seja em cidades 

próximas como Assu, ou em cidades um pouco mais afastadas, como Mossoró e Natal. 

Araújo, Nogueira e Augusto (2000) informaram que a forma de obtenção do praguicida foi 

feito, na sua maioria, pelo comércio local e nas cooperativas e que cerca de 28% dos produtos 

foram comprados em outros municípios ou diretamente de vendedores.  

Na pergunta sobre se recebia orientação de uso, apenas 02 (9,52%) dos 21 produtores 

não recebem orientação de como utilizar os agrotóxicos (FIGURA 5A). Dos 19 (90,48%) que 

recebem, a grande parte obtém a orientação de um engenheiro agrônomo do ponto de venda 

(59,09%), seguido de um engenheiro ou técnico agrícola contratado (36,36%), como mostra a 

Figura 5B.  Ainda segundo Araújo, Nogueira e Augusto (2000), apenas 13% informaram ter 

recebido instruções sobre o uso por ocasião da última compra.  
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Figura 5 - Orientação de uso dos agrotóxicos (5A) e pessoa que orienta (5B) os produtores de 
banana, Ipanguaçu/RN, 2012 

 

Fonte: Autoria própria (2012). 
 

Apenas 4,76% dos entrevistados disseram que não existia emprego do receituário 

agronômico (FIGURA 6A). No estado do Pernambuco, o Receituário Agronômico (ficha 

obrigatória, por lei, preenchida para controle de comercialização de agrotóxicos) foi utilizado 

em apenas 36% da negociação (ARAÚJO; NOGUEIRA; AUGUSTO, 2000).  

A Figura 6B mostra que a maioria não respeita o período de carência do produto 

(71,43%). Curiosamente, recebem orientação de uso, porém não respeitam o período de 

reentrada na área. Depoimentos sobre esse questionamento preocupam: “Às vezes até na 

mesma hora moça...”. Araújo, Nogueira e Augusto (2000), afirma que 45,8% não respeitaram 

o tempo de carência após a aplicação dos praguicidas. De acordo com Coelho e Coelho 

(2008), no aspecto sobre reentrada, os trabalhadores rurais não respeitam, entram sem EPI e 

as áreas não são sinalizadas adequadamente. Segundo Ávila (2009), respeitar esse período é 

importante para a qualidade da saúde dos trabalhadores rurais e da população em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B 5A 
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Figura 6 - Emprego do receituário agronômico (6A) e período de carência dos agrotóxicos 
(6B) usados pelos produtores de banana, Ipanguaçu/RN, 2012 
  

Fonte: Autoria própria (2012). 
 

 

De acordo com os produtores de banana, a Figura 7A mostra o quanto eles consideram 

perigoso trabalhar com agrotóxicos (85,71%). Aliás, o trabalho no campo é perigoso, pois 

existe uma série de fatores que contribuem para tais riscos ambientais, sejam eles de 

acidentes, físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Grande parte considera perigoso 

trabalhar com esses produtos químicos sintéticos, “Todo agrotóxico é altamente perigoso”, 

bem como, acham necessário usar o EPI. Para Coelho e Coelho (2008), “o trabalho no meio 

rural envolve uma gama enorme de riscos ao trabalhador”. 

Dependendo do tipo de agrotóxico utilizado (herbicida, fungicida, inseticida etc.) 

existem formas diferentes de aplicação. O pulverizador costal (67,74%) e o atomizador 

(29,03%) foram os mais citados pelos entrevistados (Figura 7B). O que se assemelha com 

Araújo et al. (2000), que utiliza o pulverizador costal como o equipamento de aplicação mais 

utilizado. Em Cachoeiras de Macacu/RJ, 75% dos entrevistados utiliza o pulverizador costal 

manual como equipamento para aplicação (CASTRO, 2005). 
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Figura 7 - Riscos de trabalhar com agrotóxicos (7A) e formas de aplicação de agrotóxicos 
(7B) segundo os produtores de banana, Ipanguaçu/RN, 2012. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2012). 
 

Quanto à leitura do rótulo dos agrotóxicos, um pouco mais da metade lê (52,38%). 

Esse dado é compatível com o de Castro (2005), que afirma que 52,5% dos entrevistados leem 

os rótulos do produto e 47,5% não lê. Dos que não leram, os motivos alegados pelos mesmos 

é de já conhecerem o produto, já aplicarem a muito tempo, entre outros motivos semelhantes 

(Figura 8A).  

Durante a pulverização, o aplicador só realiza a função a que foi destinado (63,64%), 

bebe água (31,82%), outros (4,55%), conforme Figura 8B. Para Castro (2005), 90% apenas 

aplica o produto. 

  

Figura 8 - Quanto à leitura do rótulo (8A) e atividades realizadas durante a aplicação do 
produto (8B) citadas pelos aplicadores de agrotóxicos na cultura da banana, Ipanguaçu/RN, 
2012. 
  

  

Fonte: Autoria própria (2012). 
 

Todos os entrevistados usam algum tipo de EPI (Tabela 9), no caso a bota. Porém, 

somente 01 (4,76%) utiliza todos os EPI’s (luvas, respirador, viseira facial, jaleco, calça 

8A 8B 

7A 7B 
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hidro-repelente, boné árabe, avental e botas). Araújo, Nogueira e Augusto (2000) revelaram 

que quanto ao uso do EPI, 64,2% admitiram não utilizá-lo. 

 
Tabela 9 - Número de entrevistados que utiliza cada EPI necessário à aplicação de 
agrotóxicos citados pelos produtores de banana em porcentagem, Ipanguaçu/RN, 2012 

 EPI's Nº de entrevistados que utiliza %  
 Luvas 17 80,95 
 Respiradores 14 66,66 
 Viseira facial 07 33,33 
 Jaleco 08 38,10 
 Calça hidro-repelente 09 42,86 
 Boné Árabe 09 42,86 
 Avental 04 19,05 
 Botas 21 100,00 
 Todos os EPI's 01 4,76 

Fonte: Autoria própria (2012). 
 

É necessário frisar que a falta de algum equipamento de proteção individual aumenta o 

contato com os produtos químicos sintéticos, com isso, possibilita o seu acúmulo no corpo, e, 

posteriormente eleva a probabilidade de intoxicações (ÁVILA, 2009). 

Quanto à necessidade de usar EPI, 14,29% entrevistados disseram que não era 

necessário e os outros 85,71% disseram que realmente era importante, de acordo com a Figura 

9A. Continuando com os EPI’s, 61,90% alegaram ser incômodos para o clima e 38,10% 

afirmaram ser suportáveis (Figura 9B). Por eles considerarem incômodos, esse dado corrobora 

com o dado de Monquero et al. (2009), onde encontrou que “os principais motivos 

apresentados pelos entrevistados para a não utilização do Equipamento de Proteção Individual 

são: o fato do EPI ser muito quente, incômodo e dificultar a respiração e mobilidade”. O 

mesmo fato ocorre no estudo de Castro (2005), onde a maioria dos trabalhadores alega que o 

EPI é desconfortável, pois a região é quente.  
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Figura 9 - Importância do uso dos EPI’s (9A) e opinião sobre os EPI’s (9B) citada pelos 
produtores de banana, Ipanguaçu/RN, 2012 

  

 
Fonte: Autoria própria (2012). 
 

  

Sobre a sequência de retirar os EPI’s, a Figura 10 demonstra que a calça (66,67%) é o 

EPI retirado por último pelos aplicadores de agrotóxico. Uma prática errônea e que põe em 

risco a saúde desses aplicadores, pois, segundo a ANDEF (2006), o EPI que deve ser retirado 

por último é o respirador, onde não foi citado em nenhuma das respostas dessa questão. 

Muitas vezes o respirador era o primeiro a ser retirado, como consta na fala a seguir: “A gente 

tira primeiro o respirador né, porque fica sufocando, é ruim demais”.  

 

Figura 10 - EPI que é retirado por último após aplicação de agrotóxico, pelos produtores de 
banana, Ipanguaçu/RN, 2012 

 
Fonte: Autoria própria (2012). 
 
 

Quanto à questão do destino das roupas, a grande maioria lava separadamente das 

outras vestimentas (90,48%), como demonstrado na Figura 11A, porém alguns alegaram lavar 

no leito do rio, sendo assim um grande risco ambiental. Araújo, Nogueira e Augusto (2000) 

9A 9B 
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encontraram que as roupas de trabalho eram lavadas, em 75,2% dos casos, no ambiente 

doméstico; 24,8% revelaram lavá-las em açudes, cacimbas e rios. 

Já no caso das embalagens, nenhum citou que deixava nas centrais de recolhimento. A 

maior parte dá outro destino a estas, como: joga no lixo, queima, deixa jogado no próprio 

local de trabalho, enterra e guarda (Figura 11B). Apenas 01 dos 21 entrevistados afirmou 

realizar a tríplice lavagem, enquanto que no estudo de Araújo, Nogueira e Augusto (2000), 

não houve qualquer referência à tríplice lavagem. No estudo de Araújo et al. (2000) também a 

maioria das embalagens tem destino inadequado. Já Castro (2005), encontrou que 27,5% 

queimam, 27,5% joga fora no mato ou rio e 25% enterram. 

 
Figura 11 - Destino das roupas após aplicação dos agrotóxicos (11A) e destino das 
embalagens vazias dos agrotóxicos (11B) pelos produtores de banana, Ipanguaçu/RN, 2012 

 

 

  
Fonte: Autoria própria (2012). 

 

Com o término deste terceiro bloco de perguntas, observou-se que os problemas mais 

enfrentados pela cultura são com as plantas daninhas. Nota-se também que quando a questão é 

com os fungicidas, cada agricultor, praticamente, utiliza um fungicida diferenciado. Já quando 

se trata de herbicida, existe uma padronização do produto químico sintético. A classe 

toxicológica varia de acordo com o produto bem como seus riscos ao homem e ao meio 

ambiente. Os resultados mostram que os trabalhadores tem certo nível de conscientização com 

relação ao receituário agronômico, à percepção do risco de agrotóxicos, leitura do rótulo, o 

que faz durante a aplicação do produto e sobre a necessidade de utilizar EPI. Porém, quanto 

ao respeito ao período de carência do produto, utilização de todos os EPI’s, ordem de retirá-lo 

e o destino das embalagens vazias, observa-se uma fragilidade de conhecimento e deficiência 

nas práticas corretas. O destino das roupas após aplicação, orientação de uso do agrotóxico e 

de quem recebe é um ponto a ser trabalhado pra melhoramento dessa prática. 

 

11A 11B 
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4.4 QUEIXAS DE SAÚDE DOS PRODUTORES RURAIS RELACIONADAS AO USO DE 

AGROTÓXICO  

 

No último bloco de perguntas, foi questionado sobre os sintomas sentidos pelos 

trabalhadores após aplicação do produto, se os familiares se sentem prejudicados com os 

agrotóxicos e se eles tinham conhecimento de alguém que sentiu algum sintoma após 

aplicação.  

Na Tabela 10 se encontram os sintomas percebidos pelos aplicadores após a aplicação 

de agrotóxicos. Alguns sentem vários sintomas, outros, nenhum sintoma (57,14%). Observa-

se que, os que não sentem nenhum sintoma estão em íntima relação a não utilização do 

agrotóxico extremamente tóxico a saúde humana. Como a maioria não sente nenhum sintoma, 

Ávila (2009) comenta que estes ainda podem vim a desenvolver algum quadro clínico com 

relação à intoxicação por agrotóxicos, principalmente se não utilizarem as medidas de 

prevenção fundamentais.  

Os sintomas mais mencionados foram: dor de cabeça (33,33%), tontura (19,05%), 

ardor na garganta e pulmões (19,05%), dentre outros sintomas (Tabela 10). No estudo 

realizado no Rio de Janeiro, feito por Castro (2005), os sintomas mais encontrados foram: 

tonteira, dor de cabeça, dor no corpo e visão turva. Araújo, Nogueira e Augusto (2000) 

constataram que os problemas relacionados ao sistema imunológico apresentaram maior 

número de queixas (36,4%): febre frequente e prurido na pele, olhos e nariz; o sintoma 

relacionado com o sistema osteomuscular de maior ocorrência foi o de dor nas articulações 

(35,8%), enquanto os sistemas nervoso central e periférico foram responsáveis por 32,5% das 

queixas, sendo as mais citadas tontura, formigamento nos membros superiores, alterações de 

sono e vômitos. Cerca de 3,7% dos entrevistados já sofreram intoxicação com agrotóxicos, os 

principais sintomas foram mal-estar e cefaleia após a aplicação (MONQUERO et al., 2009). 
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Tabela 10 - Sintomas sentidos após aplicação de Agrotóxicos pelos produtores de banana em 
porcentagem, Ipanguaçu/RN, 2012 

 Sintoma que sente após aplicação  Número de 
entrevistados 
que sente  

         % 

 Ardor na garganta e pulmões  04   19,05 
 Congestionamento das vias aéreas  03   14,29 
 Câimbra  00   0,00 
 Descamação  01   4,76 
 Diarréia  00   0,00 
 Dor de cabeça  07   33,33 
 Dor no peito  02   9,52 
 Fraqueza  03   14,29 
 Tosse  02   9,52 
 Irritação da boca e garganta  03   14,29 
 Irritação nos olhos  01   4,76 
 Irritação da pele  02   9,52 
 Mudança da cor da pele  01   4,76 
 Náuseas  03   14,29 
 Rouquidão  01   4,76 
 Tontura  04   19,05 
 Outros sintomas  04   19,05 
 Nenhum sintoma  12   57,14 

Fonte: Autoria própria (2012). 
 

Quando perguntado sobre se os familiares se sentiam prejudicados com o uso de 

agrotóxicos, um pouco mais que a metade (52,38%) afirmou que eles não se sentiam 

prejudicados. Vale ressaltar que, algumas propriedades estão afastadas das casas onde moram 

os familiares e que, muitas vezes, os produtos e as roupas de aplicação são deixados no 

próprio local de trabalho. Assim, o contato com o produto fica somente com o aplicador 

(Figura 12A). Os agricultores expostos aos agrotóxicos são os que apresentam os mais 

elevados números de intoxicações por esses produtos (ÁVILA et al., 2009). 

Quando questionados sobre se os mesmos já conheciam alguém que já ficou doente 

por causa de algum agrotóxico, 76,19% afirmaram que conheciam alguém. Os outros 23,81% 

desconheciam (Figura 12B). O que fica claro que o problema não está em casos isolados, mas 

sim em casos conhecidos por toda a comunidade. Casos onde o próprio entrevistado teve 

problema no sangue por causa do agrotóxico e o médico o proibiu de usar, intoxicações de 

outras pessoas pela pele e sangue, vômitos, paralisação de rins, câncer e até morte, são casos 

citados por eles. 
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Figura 12 - Situação dos familiares (12A) e problemas (12B) com relação ao prejuízo da 
utilização de agrotóxico pelos produtores de banana, Ipanguaçu/RN, 2012 
  

  

  

Fonte: Autoria própria (2012). 
 

Finalizando, nota-se uma distorção de resultados, pois uma parcela dos produtores não 

sente nenhum sintoma e a outra parcela, sente. Fica a questão de que ou não existe uma 

relação sintoma-agrotóxico ou poderão vim a desenvolver algum sintoma posteriormente. 

Como as plantações, muitas vezes, ficam distantes casas, os familiares não são muito 

atingidos com os efeitos, demonstrando, mais uma vez, que o maior afetado é o próprio 

aplicador. Também, vê-se que na região casos de doenças devido a esses produtos sintéticos 

são conhecidos por grande parte dos agricultores. 

12A 12B 
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa de campo com os pequenos produtores de banana no município de 

Ipanguaçu/RN mostra que o perfil do trabalhador do campo é, na sua maioria, do sexo 

masculino com mais de 45 anos e nível de escolaridade baixo. Como o trabalho se voltou para 

os pequenos produtores, a área de produção é pequena, no máximo 15 ha, e geralmente, além 

desta cultura emprega-se outras, como mamão, manga, melancia, feijão, milho, entre outras. 

Todos os produtores produzem a banana maçã, pelo fato de ser “mais em conta” o 

preço do milheiro. Como relatado por eles, esta é mais vantajosa na venda, porém mais 

susceptível a doenças e de ciclo menor que a Pacovan.  

Para a cultura da banana, o herbicida é o agrotóxico mais utilizado por esses 

produtores no município de Ipanguaçu/RN. Ao invés de capina manual ou roço, os 

agricultores preferem “matar o mato”.  Fungicidas só são utilizados no período de chuvas, 

onde a ocorrência de Sigatoka, por exemplo, é mais alta.  

Felizmente a maioria recebe orientação de uso, mas deve-se trabalhar melhor nisso, 

visto que a orientação recebida é por parte do ponto de venda, e, muitas vezes, a pessoa que 

orienta não conhece a área. Quanto aos EPI’s, a maioria considera-o incômodo para o clima, 

além disso, muitos não usam o equipamento adequado, usam calça jeans ao invés de calça 

hidrorepelente, boné ao invés do boné árabe etc. O que se percebe é que eles têm consciência 

do perigo, mas não atendem as recomendações. Outro fator observado é que eles 

desconhecem a ordem de vestir e retirar o EPI, prejudicando a saúde dos mesmos.  

O prejuízo ambiental é na hora de dar destino às embalagens vazias, pois a maioria 

comete atos de queimar e deixar jogado no próprio local de trabalho, contaminando o solo e o 

rio, visto que o mesmo se localiza perto da cidade de Ipanguaçu/RN e quando chove, esse 

produto é lixiviado. A lavagem de roupa no rio também prejudica os componentes bióticos e 

abióticos da natureza. 

Os sintomas percebidos pelos produtores demonstram o problema que é a utilização 

incorreta dos agrotóxicos. Quanto aos que não sentem nenhum sintoma, existe duas hipóteses: 

eles podem não associar um sintoma sentido por acaso ao uso dos produtos; ou os sintomas 

vão ser apresentados posteriormente com o decorrer dos anos, a chamada intoxicação crônica.  

Diante do exposto, observa-se que a região, grande produtora de banana, ainda, 

mesmo que com consciência de alguns atos, está exposta aos riscos desses produtos químicos 

sintéticos. Controvérsias foram notadas, como: “Não é perigoso trabalhar com agrotóxicos”, 

mas essa mesma pessoa adquiriu alergias ao produto. Absurdos foram encontrados, como um 
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senhor proprietário, trabalhava na lavoura bêbado, além do armazenamento dos agrotóxicos 

ser ao lado de seu quarto. 

Observou-se o conhecimento dos mesmos sobre a maneira correta de aplicação do 

produto. “Olha moça, não é bom aplicar no sol quente, não é bom para o solo e nem para a 

planta”; “ É melhor aplicar em horários calmos, sem ventos”.  

Muitos abordaram que era pra “sugerir algo melhor” do que a aplicação de 

agrotóxicos. Cabem ao governo, medidas de ações sociais alternativas de produção, ou seja, 

uma maneira de se plantar e cultivar sem o uso destes e com a mesma produção, a fim de 

mostrá-los que sem o produto eles produzem igualmente e com melhor qualidade. Seria 

interessante para o produtor, sua saúde e o seu bolso, bem como para o meio ambiente.  

Para isso, o acompanhamento de técnicos aliado à fiscalização de uso e venda, seria 

bastante interessante para a organização do setor agrícola do Brasil. Também, melhorar a 

informação de devolução das embalagens nos postos de venda, pois sem esses conselhos, os 

aplicadores realizam um descarte inadequado, que provoca a poluição ambiental.  

Porém, nota-se que o governo vem fazendo algo para a região. Foi implantado o curso 

de Agroecologia, pelo governo federal, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, na cidade em questão. Isso mostra, portanto, a 

preocupação com a agricultura, visto que se tem uma agricultura do modelo convencional, 

diante a necessidade de uma agricultura alternativa de base ecológica, onde seja trabalhado o 

desenvolvimento sustentável: Uma agricultura economicamente justa, equilibrada socialmente 

e ambientalmente correta.  
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APÊNDICE A – Formulário 

 
BLOCO I – SÓCIODEMOGRÁFICO 
 

1. Sexo: ☐M ☐ F 
 

2. Idade: ☐ Menor que 15 anos ☐ Entre 15 e 18 anos ☐ Entre 18 e 22 anos ☐ Entre 22 e 30 

anos ☐ Entre 30 e 45 anos ☐ Acima de 45 anos 
 

3. Nível de Instrução (escolaridade): ☐ Analfabeto ☐ Primário Incompleto ☐ Primário 

Completo ☐ Ensino Fundamental Incompleto ☐ Ensino Fundamental Completo ☐ Ensino 

Médio Incompleto ☐ Ensino Médio Completo ☐ Ensino Superior Incompleto ☐ Ensino 

Superior Completo ☐ Outros___________________________ 
 

4. Relação de Trabalho: ☐ Proprietário ☐ Assalariado ☐ Familiar ☐ Meeiro/Arrendatário ☐ 

Contrato por diária ☐ Contrato em época de safra ☐ Outros___________________________ 

 

5. Ocupação: ☐ Aplicador ☐ Assistência Técnica ☐ Serviço Geral ☐ Outros______________ 
 
 
BLOCO II - ESTRUTURA AGRÁRIA 
 
1. Área em hectares: __________________________________ 
 
2. Qual a variedade de banana cultivada? __________________________________ 
 

 
BLOCO III - PRÁTICAS DE TRABALHO RELACIONADAS AO USO DE 
AGROTÓXICOS 

 
1. Agrotóxicos usados na banana: __________________________________ 

 

2. Qual o tipo de agrotóxico: ☐ Inseticida ☐ Fungicida ☐ Herbicida 
 

3. Onde adquire: ☐ Postos de vendas ☐ Outros ________________________ 
 

4. Recebe orientação de uso: ☐ Sim ☐ Não  
De quem? ________________________________ 
 

5. Existe o emprego do receituário agronômico: ☐ Sim ☐ Não 
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6. Respeita o período de carência: ☐ Sim ☐ Não 
 

7. É perigoso trabalhar com agrotóxico: ☐ Sim ☐ Não 

8. Como é a forma de aplicação do agrotóxico: ☐ Trator ☐ Pulverizador Costal ☐ Tração 

Animal ☐ Outra____________________________ 
 

9. Faz a leitura do rótulo: ☐ Sim ☐ Não  
 

10. Durante a aplicação do produto, o aplicador: ☐ Fuma ☐ Toma Café ☐ Bebe Água ☐ 

Só realiza a função a que foi destinado ☐ Outros ___________________________  
 

11. Usa EPI para aplicar os agrotóxicos: ☐ Sim ☐ Não 

Quais? ☐ Luvas ☐ Respiradores ☐ Viseira facial ☐ Jaleco ☐ Calça hidro-repelentes ☐ Boné 

árabe ☐ Avental ☐ Botas 
 

12. É necessário usar EPI para aplicação: ☐ Sim ☐ Não 
 

13. Você considera o EPI: ☐ Incômodo para clima quente ☐ Suportável ☐ 
Outro____________________________ 
 
14. Qual EPI retira por último após a aplicação: __________________________________ 
 

15. Após a aplicação, qual destino das roupas: ☐ Lava separadamente ☐ Lava junta com as 

outras roupas ☐ Outro ____________________________ 
 

16. Qual destino das embalagens: ☐ Centrais de Recolhimento ☐ Ponto de Venda ☐ Outros 
__________________________ 
 
 
BLOCO IV - QUEIXAS DE SAÚDE DOS PRODUTORES RURAIS RELACIONADAS AO 
USO DE AGROTÓXICO 
 

1. Qual (is) sintoma (s) sente após aplicação: ☐ Ardor na garganta e pulmões ☐ 

Congestionamento das vias respiratórias ☐ Câimbra ☐ Descamação (pele escamosa ou com 

aspecto de sarna) ☐ Diarréia ☐ Dor de cabeça ☐ Dor no peito ☐ Fraqueza ☐ Tosse ☐ Irritação 

da boca e garganta ☐ Irritação nos olhos ☐ Irritação (pele seca e rachada) ☐ Mudança de 

coloração da pele (áreas amareladas ou avermelhadas) ☐ Náuseas ☐ Rouquidão ☐ Tontura ☐ 

Transpiração anormal ☐ Outros________________________ 
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2. Os seus familiares se sentem prejudicados com o uso de agrotóxicos: ☐ Sim ☐ Não 
 

3. Conhece alguém que já adoeceu por causa do agrotóxico: ☐ Sim ☐ Não 
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APÊNDICE B – Fotografias referentes as visitas realizadas 
 

Figura 13 - Entrada de Ipanguaçu/RN. 
 

 
 

Figura 14 - Entrevista com produtor de banana. 
 

 



58 

 

Figura 15 - Cacho de banana maçã. 
 

 

 
Figura 16 - Bananal. 
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Figura 17 - Ataque de Sigatoka. 
 

 
 

Figura 18 - Pulverizador Costal. 
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Figura 19 - Aplicador de Agrotóxicos. 
 

 
 

Figura 20 - Embalagens de agrotóxicos jogados no local de trabalho. 
 

 
 

 

 


