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RESUMO 

 
OBJETIVOS: Estimar a exposição aos pesticidas de uso doméstico em indivíduos adultos da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro e verificar a acessibilidade aos pesticidas de uso 
doméstico nos comércios locais e on-line. MÉTODOS: Questionário on-line com perguntas 
sobre o tipo de pesticida, frequência, local e finalidade de uso, local de armazenamento e 
coabitação com menores de 18 anos. A amostra final foi de 1.095 respostas válidas. Pesquisa 
de prateleira em 19 lojas de 13 marcas diferentes e on-line nas 4 marcas que disponibilizavam 
a aquisição de pesticidas via internet. Em ambas foram coletados os tipos de pesticidas, a 
quantidades deles, o preço e os alvos de sua utilização divididos em 4 categorias (mosquitos, 
pragas, plantas ou animais domésticos). RESULTADOS: Oitenta e sete por cento dos 
entrevistados usaram pesticida no último ano. Quase 65% contra mosquito, 43,2% contra 
pragas, 28,7% em animais domésticos e 6,4%, em plantas. A forma de aplicação mais usada foi 
o spray aerossol (38,1%) e o locais mais frequentes de uso foram o quarto (82,4%) e a sala de 
estar (70,3%). Quase 30% dos entrevistados relataram invasão de pragas e as mais comuns 
foram: formigas (79,1%), baratas (40,4%) e moscas (22%). Quase 30% armazenaram pesticidas 
sendo a área de serviço o local mais comum (71,6%) seguida pela cozinha (17,5%). Quase 91% 
dos que moravam com menores de 18 anos usaram pesticida. A maior quantidade de produtos 
para compra foi na categoria contra pragas seguida pela contra mosquitos. O preço foi maior 
nas lojas físicas e a quantidade de produtos diferentes disponíveis foi maior nas lojas on-line 
do que nas lojas físicas. CONCLUSÕES: A alta exposição da população a pesticidas no 
domicílio é uma questão de saúde pública e confirma a necessidade de estudos que avaliem 
melhor os riscos e consequências da exposição crônica e em baixas doses a essas substâncias. 
É fundamental informar a população a respeito das incertezas e dos riscos potenciais do uso 
indiscriminado para que escolham se usarão ou não pesticidas em seus domicílios. Isso é 
particularmente importante no subgrupo que compartilha o domicílio com crianças, as quais 
são sabidamente mais suscetíveis de sofrer efeitos danosos em sua saúde ao entrar em contato 
com esses venenos. Uma regulação mais cuidadosa pelo poder público da disponibilidade de 
acesso e do estímulo ao consumo pela mídia também é necessária para se reduzir a exposição. 
 
Palavras chave: Pesticidas. Pesticidas de uso doméstico. Pesquisa on-line. Pesquisa de 
prateleira. 
 



ABSTRACT 

 
OBJECTIVE: To estimate exposure to household pesticides in adults living in Rio de Janeiro 
Metropolitan Region and to verify accessibility to household pesticides in physical and online 
businesses. METHODS: Online survey with questions about pesticide type, frequency, place 
and purpose of use, place of storage and cohabitation under the age of 18. The final sample size 
was 1,095 responses. Shelf search in 19 stores of 13 different brands and online in the 4 brands 
that made it possible to purchase pesticides via the internet. In both searches were collected the 
types of pesticides, their quantities, price and targets of their use divided into 4 categories 
(mosquitoes, pests, plants or domestic animals). RESULTS: Eighty-seven percent of the 
sample used pesticides last year. 64.7% against mosquito, 43.2% against pests, 28.7% on 
domestic animals and 6.4% on plants. The most commonly used application was aerosol spray 
(38.1%) and the most frequent places of use was in the bedroom (82.4%) and in the living room 
(70.3%). 29.9% reported pest invasion and the most common were ants (79.1%), cockroaches 
(40.4%) and flies (22%). 29.9% stored pesticides in the laundry area being the most common 
place (71.6%) followed by the kitchen (17.5%). 90.8% of those living with under 18 used 
pesticide. Most of the products to buy were in the pest category followed by the mosquito’s 
category. The price was higher in physical stores and the number of different products available 
was higher in online shops. CONCLUSIONS: The high population's domestic exposure to 
pesticides is of public health concern and confirms the need for studies that better assess the 
risks and consequences of chronic low-dose exposure to these substances. It is important to 
make the population aware of the uncertainties and potential risks of indiscriminate use of 
pesticides so they can better decide to use or not use pesticides in their homes. This is 
particularly important in the home-sharing subgroup with children who are known to be more 
likely to have harmful health effects on contact with these poisons. More careful government 
regulation of the availability and access and also the regulation of the stimulation of 
consumption by the media is also necessary to reduce exposure. 
 

Keywords: Pesticides. Household pesticides. Online survey. Shelf survey. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Os pesticidas são compostos químicos que são usados para matar pragas, incluindo 

insetos, roedores, fungos e plantas indesejáveis (ervas daninhas). São usados na saúde pública 

para matar vetores de doenças, como mosquitos e na agricultura, para matar pragas que 

prejudicam a agricultura. Pela sua natureza, são potencialmente tóxicos para outros organismos, 

incluindo seres humanos, e precisam ser usados com segurança e descartados de forma 

adequada (OMS, 2018a). 

A classificação dessas substâncias constitui tema de controvérsia, pois várias 

denominações têm sido empregadas para designá-las. De acordo com a ANVISA agrotóxico é 

o termo legal que deve ser utilizado e está definido na Lei 7802/89, também chamada Lei de 

Agrotóxicos, porém, os termos pesticida, praguicida e defensivos agrícolas também são 

utilizados. “Praguicida” é derivado de plaguicidas, denominação utilizada pelos países de 

língua espanhola e “pesticida” tem como equivalente o termo pesticide, utilizado na língua 

inglesa. Os agrotóxicos possuem várias classes agronômicas: inseticidas (controlar insetos), 

acaricidas (ácaros), nematicidas (nematóides), fungicidas (fungos), herbicidas (plantas 

daninhas), reguladores de crescimento, entre outras (ANVISA, 2019). Para facilitar o 

entendimento, doravante, neste estudo será usado apenas o termo “pesticidas” para essas 

substâncias.  

Atualmente, os pesticidas podem ser encontrados na maioria dos ambientes, 

particularmente no solo e no ar, além de estarem presentes também nas águas potáveis e 

alimentos consumimos pelos homens e animais. Aproximadamente setenta por cento de seu 

uso é agrícola, com os trinta por cento restantes sendo usados para uma ampla gama de 

atividades humanas, tais como: na manutenção de gramados e jardins; uso em clínicas de 

cuidado de animais domésticos e em cuidados locais no ambiente industrial; no manejo de 

pragas em ambiente interno; e como repelentes aplicados no ambiente ou diretamente nos 

animais ou indivíduos (ARYA, 2005). 

A exposição humana a pesticidas é bastante comum ocorrendo em altos níveis em 

ambientes ocupacionais (atividades de produção e pulverização na agricultura) e, em níveis 

baixos, nas residências (tratamentos de jardins e gramados) e como resíduos nos alimentos. Ela 

pode resultar em efeitos agudos e retardados à saúde. Enquanto a intoxicação aguda por 

pesticidas é responsável por significativa morbimortalidade em todo o mundo, os efeitos tardios 
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na saúde associados à exposição a pesticidas incluem leucemia, linfomas, sarcomas de tecidos 

moles e câncer de cérebro, ossos e estômago em agricultores, pulverizadores e trabalhadores de 

produção. Uma relação entre a exposição dos pais e o câncer infantil foi relatada em estudos 

em humanos. Os pesticidas podem desempenhar um papel na ocorrência da doença de 

Parkinson e defeitos no desenvolvimento (BOLESI; MERLO, 2019). 

Um grupo particularmente vulnerável a ação tóxica dos pesticidas são as crianças e 

adolescentes. Devido a imaturidade de seus sistemas enzimáticos e metabólicos, que ainda estão 

em desenvolvimento, há uma menor capacidade de desintoxicar e excretar essas substâncias. 

Adicionalmente, elas estão mais expostas a absorção, seja ela por via cutânea, respiratória ou 

oral, quando brincam e passam um tempo prolongado em superfícies tratadas com pesticidas, 

como, por exemplo, o chão de suas casas, de áreas comuns nos condomínios e locais públicos, 

gramados, entre outros (CHEN et al., 2015). 

Dessa forma, há uma crescente preocupação com as consequências ambientais e 

humanas do uso disseminado de pesticidas e de seus efeitos sobre os organismos não-alvo 

(BLAIR et al., 2014). Por serem inerentemente prejudiciais e potencialmente tóxicos é 

importante que seu uso seja avaliado caso a caso, e o risco e o benefício em potencial sejam 

ponderados em todas as circunstâncias (MATES, 2018). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Breve histórico do uso de pesticidas 

 
 

A prática da agricultura teve início no período pré-histórico da humanidade denominado 

neolítico, há cerca de 10 mil anos, no crescente fértil da mesopotâmia, parte do atual Iraque, 

Turquia, Síria e Jordânia (KISLEV; WEISS; HARTMANN, 2004). Posteriormente, ela foi 

surgindo, independentemente, em diversas partes do mundo e em diferentes épocas, tanto que, 

por volta de 3000 a.C, já estavam consolidados nos cinco continentes diversos cultivos de 

plantas como, por exemplo; trigo, arroz, milho, cevada, ervilha, lentilha, grão-de-bico, abóbora 

e batata (HART-DAVIS, 2007). 

Concomitantemente ao surgimento da agricultura, naturalmente, surgiram as pragas e 

as doenças que acometem as plantas e ocasionam uma grande perda de rendimento do cultivo. 

Com os avanços das ciências agrárias, as perdas devido a pragas e doenças, variam de 10 a 

90%, com uma média de 35% a 40%, para todas as culturas potenciais de alimentos (PESHIN, 

2002). Houve, portanto, sempre um grande incentivo para encontrar formas de superar os 

problemas causados por pragas e doenças.  

 O emprego de compostos químicos no controle de pragas visando a proteção de 

plantações, teve início há mais de 2.000 anos, quando os romanos utilizavam resíduos de 

compostos inorgânicos na manutenção de suas estradas (SOLOMON; STEFENSON, 2007). O 

uso mais antigo desses compostos que se tem registro, cerca do ano 1200 a.C., envolveu a 

utilização de sal e de cinzas em campos conquistados por exércitos bíblicos, para tornar as terras 

improdutivas (JARDIM; ANDRADE; QUEIROZ, 2009). O segundo registro, datado por volta 

do ano 1000 a.C., foi relatado pelo poeta Homero que escreveu sobre a queima de enxofre para 

fumigar os lares gregos (WARE; WHITACRE, 2004).  

No ano 900 d.C, os chineses usaram arsênio para controlar insetos em jardins. O uso de 

óleo mineral também foi relatado por Marco Pólo, no ano 1300 d.C, cuja finalidade era 

combater sarnas em camelos (JARDIM; ANDRADE; QUEIROZ, 2009). Por volta dos séculos 

XV e XVI, o arsênio voltou a ser utilizado, além de outros elementos químicos como o 

mercúrio, sendo ambos empregados no combate de pragas em plantações. Durante o século 
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XIX vários herbicidas para o controle de plantas daninhas foram desenvolvidos a partir de 

compostos inorgânicos (SOLOMON; STEFENSON, 2007).  

Oficialmente a utilização dos pesticidas sintéticos inorgânicos derivados de fontes 

naturais se deu no início do século XIX, tendo os cianetos, arseniais, enxofre e compostos de 

cobre, como principais substâncias utilizadas com o propósito de controlar ou exterminar o 

grande aumento de diferentes pragas. No Brasil, seu uso também se solidificou nesse século, 

tendo como os produtos mais usados os sais de cobre e arsênio, enxofre e cal (BRAIBANTE; 

ZAPPE, 2012).  

O crescimento de pesticidas sintéticos se acelerou nos anos de 1940 com a descoberta 

dos efeitos do Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) e de outros produtos sintéticos como o 

Hexacloro benzeno (BHC) e o organofosforado Paratião. Esses produtos foram eficazes e 

baratos devido à sua atividade de amplo espectro, sendo o DDT o mais popular deles. Esse foi 

amplamente utilizado, reduziu doenças causadas por insetos, como malária, febre amarela e tifo 

e parecia ter baixa toxicidade para os mamíferos. Isso levou o Dr. Paul Muller, o descobridor 

de suas propriedades inseticidas, a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 1949 (SCIENCES, 

2000). 

Durante a maior parte da década de 1950, os consumidores e a maioria dos formuladores 

de políticas não se atentavam com os possíveis riscos à saúde no uso de pesticidas, já que, a 

comida era mais acessível por causa das novas formulações químicas e, naquela época, ainda 

não havia casos documentados de morte ou injúria grave pelo uso sem controle dos novos 

pesticidas. Ocorreram alguns casos de danos causados pelo seu uso indevido, porém, os novos 

pesticidas pareciam bastante seguros, especialmente quando comparados com as antigas 

formulações contendo arsênico que mataram pessoas nas décadas de 1920 e 1930. No entanto, 

devido ao seu uso generalizado, começaram a surgir relatos de danos a plantas e animais não-

alvo, assim como, após alguns anos, mortes de seres humanos como consequência da exposição 

prolongada aos pesticidas (GANZEL; REINHARDT, 2003, 2007).  

Em 27 de setembro de 1962, Rachel Carson, uma escritora norte americana já bastante 

conhecida à época, publica o livro Silent Spring (Primavera Silenciosa, em português). Esse 

trabalho trouxe à tona os problemas que poderiam estar associados ao uso indiscriminado de 

pesticidas sintéticos, particularmente, ao meio ambiente. A autora também acusou a indústria 

química de divulgar informações enganosas a respeito dos produtos e criticou os agentes 
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públicos que as aceitavam sem questionamentos. A repercussão foi marcante na sociedade 

americana, tanto que, são considerados desdobramentos dessa obra a criação da Agência 

Nacional de Proteção Ambiental em 1970 e a proibição do uso do DDT nos Estados Unidos da 

América (EUA) em 1972 (PAULL, 2013). 

 
 

2.2 Pesticidas e Doenças 

 
 
Na literatura científica tem aumentado o número de artigos que buscam associar a 

exposição a pesticidas ao desenvolvimento de doenças crônicas em seres humanos. Revisão 

realizada por Gangemi et al. (2016), com o intuito de avaliar se a exposição ocupacional a 

pesticidas é um possível fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas em 

humamos, incluiu trinta e seis artigos entre os anos de 2001 e 2016. Dentre eles, seis estudaram 

a relação entre a exposição e a incidência de diabetes mellitus [3 artigos originais; 

(MONTGOMERY et al., 2008; MALEKIRAD et al., 2013; STARLING et al., 2014)], onze 

entre a exposição e doenças neurológicas [2 originais; (WANG et al., 2014; EFSA, 2017)], dez 

entre a exposição e distúrbios reprodutivos [6 originais; (ARBUCKLE; LIN; MERY, 2001; 

JUREWICZ; HANKE; MAKOWIEC-DABROWSKA, 2008; NEGHAB et al., 2014; 

MIRANDA-CONTRERAS et al., 2015; RADWAN et al., 2015; JAMAL et al., 2016)] e nove 

estudaram a relação entre exposição ocupacional a pesticidas e câncer [(3 originais; (COSTA, 

2013; SCHINASI, 2014; FENGA et al., 2014)]. 

No tocante ao diabetes mellitus (DM) estudos epidemiológicos sugerem que sua 

patogênese é multifatorial, envolvendo fatores de risco genéticos e de estilo de vida: uma dieta 

pouco saudável e obesidade; sedentarismo e tabagismo também podem contribuir para a 

patogênese da doença (HU, 2011). Porém, nos últimos anos, os pesticidas, assim como outros 

fatores ambientais, têm sido apontados como possíveis cofatores na patogênese do DM 

(MCCUBREY et al., 2008; MALEKIRAAD, 2013). Montgomery et al. (2008) acompanhou  a 

incidência de diabetes auto relatada durante 5 anos em 15.851 aplicadores de inseticidas nos 

estados de Iowa e Carolina do Norte nos EUA, os quais completaram o questionário de 

exposição. Dos cinquenta pesticidas avaliados sete, após regressão logística múltipla, 

associaram-se a um aumento na incidência de diabetes.  



20 

 

Devido a crescente prevalência tanto do DM quanto do uso de pesticidas na Ásia, uma 

revisão sistemática analisou a associação entre essas substâncias tóxicas, DM e outras 

patologias relacionadas ao diabetes. Apesar da associação direta com algumas classes de 

pesticidas, em geral, os resultados não são robustos e não podem ser generalizados devido a 

limitações substanciais nos artigos, como por exemplo, maioria de estudos transversais, 

avaliação dificultada da exposição e pouca segurança para excluir vieses de seleção e fatores 

de confundimento (JAACKS; STAIMEZ, 2015). 

Em relação às doenças neurológicas, mesmo que não haja consenso sobre o papel causal 

dos pesticidas no desenvolvimento de distúrbios neuro degenerativos, evidências crescentes 

indicaram uma associação entre exposição ocupacional e ambiental a esses agentes tóxicos e o 

desenvolvimento de doenças neurológicas (NALWANGA; SSEMPEBWA, 2011; FREIRE; 

KOIFMAN, 2012; GONZÁLEZ-ALZAGA et al., 2013).  

Com o intuito de se aprofundar nessa questão, uma meta-análise recente 

(HERNÁNDEZ et al., 2016) confrontou várias revisões sistemáticas, que correlacionaram a 

exposição a pesticidas em geral com desfechos clínicos neurológicos, como Doença de 

Parkinson (DP) e Doença de Alzheimer (DA) em adultos, por exemplo. Para DP, dos 304 

estudos encontrados apenas 10 preencheram os critérios de inclusão para o desfecho e para a 

DA foram apenas 2 dos 108 estudos.  Para DA os 2 estudos incluídos na meta-análise 

encontraram uma correlação entre a exposição a pesticidas e a DA com razões de chance (RC) 

de 2,39 e 4,35 (SANBORN et al., 2007; SANTIBÁÑEZ; BOLUMAR; GARCÍA, 2007). Para 

a DP dos 10 estudos, 7 revelaram uma relação direta entre a exposição a pesticidas e o 

desenvolvimento de DP (PRIYADARSHI et al., 2000; PRIYADARSHI et al., 2001; BROWN 

et al., 2006; NOYCE et al., 2012; VAN MAELE-FABRY et al., 2012; ALLEN; LEVY, 2013; 

PEZZOLI; CEREDA, 2013) porém,  a meta-análise concluiu que, ainda que as evidências, 

tomadas em conjunto, sejam suficientes para concluir que há associação, não há dados 

suficiente para sustentar uma relação causal entre a exposição a classes ou compostos 

específicos de pesticidas e DP ou DA, sendo os principais fatores limitantes o grande número 

estudos seccionais, a fraca descrição da exposição às substâncias e o longo período de latência 

dessas patologias (HERNÁNDEZ et al., 2016). 

Duas outras meta-análises (KAMEL et al., 2012; KANG et al., 2014) examinaram a 

relação entre a exposição a pesticidas e o desenvolvimento de Esclerose Lateral Amiotrófica 

(ELA). A primeira avaliou a exposição de pesticidas em geral e ELA e encontrou associação 
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estatisticamente significante em todas as análises com razão de chance (RC) de 2,2 (IC 95%, 

1,5-3,3). Porém os autores pontuaram que a meta-análise foi limitada pelo pequeno número de 

estudos, pelas diferenças entre os estudos em critérios de correspondência, métricas de 

exposição e métodos de análises dos dados, ainda que houvesse pouca evidência de 

heterogeneidade entre os estudos caso-controle. Ressaltaram também que era possível que os 

achados fossem resultado de viés de publicação, uma vez que o pequeno número de estudos 

publicados impedia a avaliação estatística dessa possibilidade (KAMEL et al., 2012). Já a 

segunda meta-análise, mais consistente em sua metodologia e descrição dos resultados, avaliou 

o risco de ELA entre agricultores expostos a pesticidas. Os resultados mostraram uma 

associação direta entre a exposição a pesticidas organoclorados e um aumento do risco de ELA 

para agricultores com exposição ocupacional (RC de 1,40; IC 95%, 1,10-1,79; KANG et al., 

2014). 

Em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento se encontrou uma sólida 

correlação entre a exposição pré-natal aos organofosforados e a alteração do desenvolvimento 

mental ou psicomotor, transtorno invasivo do desenvolvimento e transtorno de atenção e 

hiperatividade na pré-escola e escola (GONZÁLEZ-ALZAGA et al., 2013; MUÑOZ-

QUEZADA et al., 2013). 

A relação entre a exposição ocupacional e ambiental e fertilidade tem sido estudada e 

os resultados indicaram que a exposição a pesticidas pode prejudicar a fertilidade em indivíduos 

do sexo masculino e feminino (KUMAR, 2003; HANKE; JUREWICZ, 2004). Particularmente 

nos sistemas reprodutivos, existem evidências que sugerem que diversas condições ambientais, 

como a exposição a pesticidas, tanto antes do nascimento como durante a infância, podem ter 

um impacto de longo prazo na saúde humana (REYNOLDS; CATON, 2013). 

Um estudo realizado em Ontário, Canadá examinou a relação entre a exposição a 

pesticidas em fazendas e o aborto espontâneo. Os autores observaram um risco moderado de 

abortos precoces para exposições pré-concepcionais a herbicidas de ácido fenoxiacético, 

triazinas e qualquer herbicida. Também observaram que a exposição pré-concepcional a uma 

classe diversa de pesticidas, tiocarbamatos e glifosato, estava associada a riscos elevados de 

aborto tardio (ARBUCKLE; LIN; MERY, 2001). 

No que diz respeito às neoplasias, a correlação entre a exposição humana a pesticidas e 

o desenvolvimento de câncer tem sido um assunto de grande interesse para a comunidade 
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científica durante a última metade do século, incluindo a Comunidade Internacional para 

Pesquisa sobre Câncer (GANGEMI et al., 2016). Com os avanços na biologia molecular, os 

pesquisadores agora sabem que o câncer se desenvolve a partir de uma complexa rede de causas 

multifatoriais resultante da interação de diversos fatores, como exposições pré-natais e na 

primeira infância, nutrição, atividade física, genética e fatores psicossociais, as quais em 

conjunto e de uma maneira ainda não totalmente compreendida, podem ser responsáveis pelo 

desenvolvimento dessas patologias (CLAPP; JACOBS; LOECHLER, 2008). 

Entre os mecanismos potenciais da cancerogênese, induzida pela exposição a pesticidas, 

tem sido relatado que eles podem alterar o sistema imunológico, levando à inflamação crônica 

e ao aumento da produção de quimiocinas e citocinas inflamatórias (CORSINI et al., 2013) e a 

indução das vias p53, Raf / MEK / ERK e PI3K / AKT (MCCUBREY et al., 2008; 

SOKOLOSKY et al., 2011). 

Outro possível mecanismo causador de doenças pelos pesticidas nos seres vivos é o 

fenômeno conhecido como alteração epigenética. Esse termo se refere a alteração da estrutura 

e/ou da na expressão dos genes que constituem o DNA, as quais geram, em última análise, 

células disfuncionantes e doentes que podem ser tanto persistentes através de vários ciclos de 

divisão celular como também serem transmitidas hereditariamente (FENGA; GANGEMI; 

COSTA, 2016). Esse fenômeno tem sido associado ao desenvolvimento de câncer, e em estudo 

recente há indícios de que ele pode estar envolvido na patogênese de doenças como resultado 

da exposição crônica a produtos químicos tóxicos (DOOLAN; BENKE; GILES, 2015). In vitro, 

estudos em animais e humanos reconheceram várias classes de pesticidas que podem alterar os 

marcadores epigenéticos. É importante ressaltar que essas alterações são passíveis de reversão 

após a cessação da exposição (COLLOTTA; BERTAZZI; BOLLATI, 2013). 

Diversas publicações encontraram uma relação direta entre exposição ambiental e 

ocupacional a pesticidas e diversos tipos de câncer: leucemia (MAHAJAN et al., 2006), câncer 

de pulmão (BONNER, 2005; PURDUE et al., 2006; RUSIECKI et al., 2006), câncer no sistema 

nervoso central (LEE et al., 2005), mieloma múltiplo (DE ROOS, 2005), linfoma não-Hodgkin 

(RAFNSSON, 2006), câncer de ovário (ALAVANJA et al., 2005), câncer de próstata (VAN 

MAELE-FABRY et al., 2006), câncer retal (PURDUE et al., 2006), câncer de pele (FORTES 

et al., 2007) e câncer de mama (CASSIDY; NATARAJAN; VAUGHAN, 2005). 



23 

 

Apesar de tudo isso, mesmo que as neoplasias em diferentes locais tenham sido 

associadas à exposição a pesticidas, ainda é difícil identificar causalidade e o papel específico 

de um único pesticida no desenvolvimento dessas patologias, particularmente em indivíduos 

expostos a baixas doses (GANGEMI et al., 2016). 

 
2.3 Pesticidas e Exposição Domiciliar 

 
 A exposição do indivíduo em seu domicílio aos pesticidas ocorre, na maioria dos casos, 

por inalação, absorção cutânea após o contato ou pela ingestão oral (BASS et al., 2001). Isso 

ocorre, por exemplo, através do consumo de alimentos contaminados, pela ingestão acidental 

do próprio pesticida, pelo contato após aplicação direta ou armazenamento, pelo contato por 

pessoas ou animais de áreas externas, ou até mesmo, pelo ar que entra na casa (YEARY; 

LEONARD, 1993; NISHIOKA et al., 1999). Uma vez aderido na superfície o pesticida pode 

ficar no local ou ser ressuspenso para o ar (MATOBA; TAKIMOTO; KATO, 1998; KUO; 

LEE, 1999), além disso, a ventilação do ambiente não altera substancialmente a exposição aos 

pesticidas aerossóis após a aplicação em ambientes fechados (LEVA et al., 2008). O número e 

a concentração de pesticidas detectados no ar dentro das casas se mostrou ser maior que aqueles 

detectados no ar fora de casa (EPA, US, 1990). 

Ainda que a maioria dos pesticidas de uso domiciliar  possuam vantagens em relação ao 

inseticidas de uso na agricultura, como, por exemplo, amplo espectro de atividade, ação rápida, 

eficiência em baixa dose, e, em teoria, baixo poder residual no ambiente e atoxicicidade para 

mamíferos, os mesmos cuidados devem ser tomados para sua utilização, pois, já foram relatadas 

mortes por envenenamento e múltiplos efeitos nocivos ao organismo após o uso dessas 

substâncias (BRADBERRY et al., 2005). Adicionalmente não se sabe se há efeito de 

bioacumulação em seres humanos, tendência já observada em peixes, por exemplo (VELISEK 

et al., 2006).  

A maioria dos estudos de exposição não ocupacional a pesticidas foram realizados nos 

EUA. Nesse país o domicílio é o principal local de exposição (NIGG et al., 1990) e a estimativa 

de uso de pesticidas dentro de casa foi de 90% (GURUNATHAN S, 1998). Esse dado foi 

consistente com grandes estudos de base populacional realizados por SAVAGE et al. (1981) e 

WHITMORE, KELLY e READING (1993) e, os quais relataram que 84% e 82 % dos 

domicílios americanos, respectivamente, usavam pesticidas dentro de casa e que 91% os 
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usavam dentro de casa ou no jardim (SAVAGE et al., 1981). No Canadá a estimativa de uso de 

pesticidas nos domicílios foi de 50-80% (INFANTE-RIVARD et al., 1999). 

Na cidade de Bristol, Inglaterra, estudo do The Avon Longitudinal Study of Parents and 

Children (ALSPAC) estimou que 93% famílias entrevistas utilizaram pesticidas em suas casas 

ou jardins no ano anterior da pesquisa (GREY, 2003). No Reino Unido o uso interno foi mais 

frequente entre os grupos socioeconômicos mais elevados (STEER; GREY; ALSPAC STUDY 

TEAM, 2006). 

Na Tailândia se encontrou associação entre práticas internas de uso de pesticidas e níveis 

estimados no ar e na superfície do chão de um tipo deles, o piretróide (PENTAMWA; 

KANARATANADILOK; OANH, 2010). Em Uganda, quase todos os domicílios incluídos em 

uma pesquisa usaram pesticidas para combater pragas, e a grande maioria dos usuários fez isso 

de maneira inadequada, embora o nível de alfabetização da amostra fosse alto (NALWANGA; 

SSEMPEBWA, 2011). Na África do Sul um estudo mostrou que as crianças estavam altamente 

expostas a pesticidas em diferentes condições de vida, em particular se pertencessem a grupos 

socioeconômicos mais baixos (TOLOSANA; ROTHER; LONDON, 2009).  

A exposição domiciliar das crianças aos pesticidas é, sem dúvida, a mais preocupante. 

Devido a imaturidade de seus sistemas enzimáticos e metabólicos, que ainda estão em 

desenvolvimento, há uma menor capacidade de desintoxicar e excretar essas substâncias, 

tornando-as um grupo particularmente vulnerável a ação tóxica desses produtos. Nesse quesito 

se destacam estudos relevantes a respeito da associação entre o uso de pesticidas domiciliar e 

danos na saúde das crianças.  

A meta-análise de CHEN et al., 2015 demonstrou que a exposição domiciliar a 

inseticidas e herbicidas durante a infância aumentou significamente o risco de leucemia (OR = 

1,47; 95% CI. 1,26-1,72 I² =0%)  e de linfoma (OR = 1,43; 95% CI. 1,15-1,78 I² =0%). Essa 

associação não foi encontrada com uso de pesticidas na parte externa dos domícilios.  

A revisão sistemática e meta-análise de VAN MAELE-FABRY et al., 2018 também 

demonstrou associação estatisticamente significativa entre a exposição residencial a pesticidas 

e a leucemia infantil (SOR: 1.57; 95% CI: 1.27–1.95) na combinação de todos os estudos sem 

evidências de viés de publicação. Riscos estatisticamente significantes foram observados para 

todos os tipos de leucemia, especificamente para a exposição durante a gravidez, exposição em 

ambientes fechados, exposição pré-natal a inseticidas e qualquer que seja a idade no momento 
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do diagnóstico. A significância estatística também foi alcançada no tratamento com pesticidas 

em animais de estimação, no uso profissional para controle de pragas e no uso de repelentes de 

insetos. Os maiores riscos foram observados para a Leucemia Mielóide Aguda em crianças com 

2 anos ou menos, bem como para leucemia após a exposição pré-natal em ambiente fechado.  

Outra revisão sistemática e meta-análise dos mesmos autores encontrou associação 

positiva e significativa, após a combinacão de todos os estudos, entre a exposição residencial a 

pesticidas e tumores cerebrais em crianças (mOR = 1,26; 95% CI. 1,13-1,40). Não foi 

encontrado inconsistência entre os estudos ou viés de publicação. Também foi alcançada 

significância estatística para estudos de alta qualidade, para todos os períodos de exposição, 

para exposição interna e, mais particularmente, durante o pré-natal para todas as estratificações 

envolvendo inseticidas (exceto para uso externo), para tratamentos em animais de estimação, 

para tratamento de pulgas e carrapatos, para estudos nos EUA e Canadá, estudos na Europa 

(borderline), bem como para dados de estudos que incluiram crianças de até 10 anos no 

diagnóstico e de até 15 anos de idade (VAN MAELE-FABRY et al., 2017).  

Os autores concluem que, embora a causalidade não possa ser estabelecida pelos 

desenhos dos estudos analisados e, ainda que, a literatura forneça no momento apenas estudos 

de qualidade moderada e baixa, dado a complexidade em se avaliar a os efeitos da exposição 

crônica a pesticidas na saúde, a soma das evidências justificam a implementação de políticas 

públicas de saúde que limitem o uso residencial de pesticidas durante a gravidez e infância. 

No Brasil, em três centros de referência dermatológica em Porto Alegre, foi realizado 

um estudo caso controle com 191 pacientes com diagnóstico histopatológico de melanoma 

cutâneo primário nos anos de 2012 e 2013. Foram coletados dados sobre o uso doméstico e 

ocupacional de pesticidas e os fatores de risco já estabelecidos para essa neoplasia. A regressão 

logística multivariada foi usada para estudar a associação entre exposição a pesticidas e risco 

de melanoma. Os indivíduos expostos a pesticidas tiveram o dobro do nível de risco para 

melanoma (OR 2,03, IC 95% 1,03-6,89). Quando pesticidas foram usados em ambientes 

fechados por> 10 anos, o risco aumentou ainda mais (OR 2,84, IC 95% 1,56-5,33). Uma alta 

frequência de uso interno de pesticidas (quatro ou mais vezes por ano) foi associada a um 

aumento de 44% no risco de melanoma (OR 1,44, IC 95% 1,11-3,49). O uso doméstico de 

pesticidas ao ar livre não foi associado a um risco aumentado (SEGATTO et al., 2015). 
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Em relação à frequência de uso, um estudo transversal de base populacional realizado 

em Pelotas, no Rio Grande do Sul (RS), mostrou que 89% (1.812) de 2.039 domicílios visitados 

utilizaram pesticidas nos 12 meses que antecederam a visita (DIEL; FACCHINI; 

DALL'AGNOL, 2003). Oliveira (2015) encontrou que 85% (597) dos 700 domicílios 

entrevistados usam ou já usaram inseticidas nos domicílios por causa da grande incidência de 

insetos e das más condições de saneamento, e, que, apesar da maioria (79%) reconhecer que 

eles são maléficos à saúde, 74% não usam nenhum equipamento de proteção individual. Além 

disso, sintomas de toxicidade foram citados por 27% desses entrevistados os quais, durante a 

aplicação dos inseticidas, perceberam alguns sinais de intoxicação como; irritação na pele e nos 

olhos (98 citações), dor de cabeça (77 citações), enjoo (45 citações) e vertigem (25 citações), 

dentre outros.  

No estudo de Neto (2000), na maioria dos domicílios participantes, os entrevistados 

relataram que combatem os vetores com pesticidas, que o somatório das frequências de uso 

diário, semanal e mensal dessas substâncias supera o uso esporádico e, que menos de 8% dos 

consumidores leem o rótulo das embalagens. 

Por fim, Diel, Facchini e Dall'agnol (2003) encontraram que o padrão de uso de 

inseticidas domésticos em Pelotas, RS, se revelou diferenciado em suas características de 

acordo com o nível socioeconômico. Nesse estudo, a solução pulverizadora e os espirais, bem 

como os organofosforados, que são economicamente mais acessíveis, foram encontrados com 

maior frequência em domicílios de baixa renda; enquanto o contrário ocorreu com os aerossóis 

e as pastilhas compostas por piretróides, observando-se a influência da renda na escolha da 

forma de apresentação e do grupo químico desses produtos.  

Ainda assim, com o passar dos anos, o uso de inseticidas se tornou cada vez mais comum 

nos domicílios urbanos, particularmente no estado do Rio de Janeiro, com as recentes epidemias 

de Zika vírus e do vírus da Chikungunya a partir do ano de 2015, tendo em vista que essas 

substâncias matam os mosquitos transmissores dessas doenças. A análise dos anuários da 

Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla) mostrou que o 

faturamento dos inseticidas de uso domiciliar cresceu de R$ 427 milhões em 2005 para R$ 1,3 

bilhão em 2016. Especificamente os inseticidas aplicados via aerossol tiveram um salto de 

vendas no número de unidades de 17.246 em 2005 para 101.154 em 2015 (ABIPLA, 2016). 
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 Atualmente, é provável que a população da região metropolitana do Rio de Janeiro, 

com uma alta prevalência, esteja exposta a pesticidas dentro de seu próprio domicílio. Ao 

adicionarmos a essa alta prevalência o fator tempo, com uma exposição prolongada por anos, a 

questão se torna uma preocupação séria de saúde pública que deve ser investigada, tendo em 

vista o potencial danoso dessa exposição, tanto em nível individual como coletivo. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo principal 

 
O objetivo principal deste estudo foi estimar a exposição aos pesticidas de uso 

doméstico em indivíduos adultos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
3.2 Objetivos secundários 

 
Verificar a acessibilidade aos pesticidas de uso doméstico nos comércios locais na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro; 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 
4.1 Cenário da Pesquisa 

 
O cenário da pesquisa foi a região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a 

Lei Complementar Nº 158, de 26 de dezembro de 2013 que alterou o artigo 1º da Lei 

Complementar Nº. 87, de 16 de dezembro de 1997, tem-se: 

“Art. 1º Fica instituída a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, composta pelos 

Municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, 

Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São 

Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá, Itaguaí, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu 

com vistas à organização, ao planejamento e a execução de funções públicas e serviços de 

interesse metropolitano ou comum”.  

 
4.2 Coleta dos dados 

 
Para verificar a exposição aos pesticidas de uso doméstico em indivíduos adultos da 

região metropolitana do Rio de Janeiro foram realizadas três pesquisas paralelas: 

1- Questionário on-line 

2- Pesquisa de prateleira 

3- Pesquisa de prateleira on-line 

 
4.2.1 Questionário on-line 

 
Foram incluídos nessa pesquisa os indivíduos maiores de 18 anos, moradores da região 

metropolitana do Rio de Janeiro (RJ) e que concluíram o questionário. Não se aplicaram 

critérios de exclusão. 

Sua execução foi realizada através da distribuição do questionário on-line, o mais 

amplamente possível, entre pessoas que vivem nas áreas urbanas da região metropolitana RJ, 

com divulgação por meio de mídias sociais e contatos pessoais. O instrumento aplicado foi um 

formulário estruturado, contendo perguntas abertas e fechadas, traduzido pelos pesquisadores 
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(ANEXO 1) que ficou hospedado no site surveymonkey.com. Ele foi criado pelas 

pesquisadoras Profa. Dra Valentina Gallo da Queen Mary University (Londres, Inglaterra), 

Profa. Dra Valéria Troncoso Baltar da Universidade Federal Fluminense (Niterói, Brasil) e 

Profa. Dra Silvia Polidoro do Italian Institute for Genomic Medicine (Turim, Itália). Esse 

instrumento também foi utilizado em um estudo de mestrado em 2018 na Queen Mary 

University of London (Londres, Inglaterra) e no ano de 2019 em mais dois projetos, um na 

University College London (Londres, Inglaterra) e outro na Úniversitá di Torino (Turim, Itália). 

Vale a pena ressaltar que, posteriormente, os dados levantados serão parte de um estudo maior, 

que fará uma comparação internacional da exposição doméstica a pesticidas entre as populações 

adultas de Londres, Rio de Janeiro e Turim.  

 Ele foi distribuído on-line, o mais amplamente e para um número tão diverso de pessoas 

quanto possível, entre os dias 3 de Julho de 2018 e 3 de Agosto de 2018, por meio de um web 

link. Esse link foi inserido numa breve mensagem que explicava o motivo da pesquisa e 

convidava à participação e foi divulgado e compartilhado publicamente em várias redes sociais, 

como Facebook e Instagram. Uma página do Facebook foi criada e o convite para respondê-lo 

foi divulgado ativamente como evento. Não houve impulsionamento pago. Por meio de e-mail 

o web link foi enviado a milhares de pessoas em duas importantes listas de distribuição, uma 

pertencente à secretária executiva do diretor de umas das unidades pertencentes à Fundação 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a outra lista pertencente ao canal Universidade Federal 

Fluminense (UFF) Pesquisa, uma iniciativa da Superintendência de Comunicação Social da 

UFF que contribui para o levantamento de dados de pesquisas, de mestrado e doutorado, 

realizadas por professores e técnicos administrativos da universidade.  

Adicionalmente o web link também foi enviado por meio de listas de distribuição do 

aplicativo WhatsApp para os contatos pessoais do mestrando e do orientador no 1º e no 15º dia 

de coleta. Houve divulgação boca-a-boca em todos os 30 dias em que o questionário ficou 

disponível para resposta e diversas pessoas relataram que o compartilharam o com seus 

contatos.  

Após clicar no link o participante foi encaminhado à primeira página do questionário 

on-line na qual constava o Termo de consentimento livre e esclarecido para pesquisas on-line 

(ANEXO 2).   
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Ao concordar com os termos da pesquisa o entrevistado respondeu a até 65 perguntas, 

sendo 18 delas abertas e o restante fechadas, referentes ao último ano. O tempo médio de 

resposta foi entre 5 e 8 minutos. As perguntas foram divididas em 9 grupos:  

1. Questões demográficas:  

Iniciou-se com a confirmação de que o indivíduo morava na região metropolitana do 

Rio de Janeiro, RJ, e possuía idade maior ou igual a 18 anos no momento da resposta do 

questionário, caso não, encerrava-se a pesquisa. Seguimos coletando o município e, dentro de 

cada município, qual região, zona ou distrito de domicílio do entrevistado (ANEXO 2), além 

de, idade, sexo, com quantas pessoas compartilha sua casa e quantas delas são menores de 18 

anos, e o seu nível de escolaridade. 

2. Questões sobre uso de pesticidas na casa, jardim e plantas dentro de casa 

Estas questões são para caracterizar a residência do entrevistado, para verificar se possui 

jardim, varanda ou terraço e qual o tamanho dessas áreas, se possui plantas de dentro casa e em 

quais cômodos, se aplicou produtos químicos nelas, com qual frequência, qual foi o produto 

utilizado e qual foi forma de aplicação deles (spray, pó solúvel, fumigação, etc.). 

3. Questões sobre controle de pragas  

São questões para verificar se no último ano houve medidas para controle de mosquitos, 

se pulverizou produtos antimosquitos no ar ou na pele, em quais cômodos da casa, com qual 

frequência e que substância utilizou, se houve alguma invasão de pragas em sua casa, qual foi, 

o que usou para combatê-la e, por fim, se usou qualquer pesticida em seu domicílio e por qual 

motivo. 

4. Questões sobre animais domésticos 

São questões para identificar se reside com o entrevistado cachorro, gato, pássaro ou 

qualquer outro animal de estimação, quantos seriam, se aplicaram produtos antipulgas ou 

qualquer outro nos animais e quais seriam esses produtos. 

5. Questões sobre uso da água para beber  

Saber se a água ingerida foi proveniente de torneira ou filtrada, qual filtro foi usado e 

qual foi a frequência de higienização deste filtro. 
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6. Questões sobre armazenamento de pesticidas 

Saber se houve armazenamento de pesticidas em casa e em qual local do domicílio 

foram guardados. 

7. Questões sobre Exposição ocupacional  

Identificar se houve exposição ocupacional a qualquer tipo de pesticida, por quanto 

tempo foi exposto no trabalho, qual foi a data da última exposição e quais foram os produtos a 

que foram expostos. 

8. Questões sobre outras exposições  

Identificar se houve qualquer outro tipo de exposição a pesticidas, em qual situação 

ocorreu, por quanto tempo foi exposto e a quais substâncias foi exposto. 

9. Escala de ingestão de comida orgânica  

Aplicação de uma escala subjetiva, variando de 1 a 10, em que 1 é Tudo Orgânico e 10 

é Nada orgânico, sobre a ingestão de comidas expostas a pesticidas considerando que a 

alimentação orgânica é livre dessa exposição. 

 
4.2.2 Pesquisa de Prateleira 

 
A pesquisa de prateleira foi realizada para identificar quais os pesticidas disponíveis nos 

supermercados da região metropolitana. Foram visitados 19 supermercados, de 18 bairros, de 

13 marcas distintas, localizados em 3 municípios da região metropolitana. A escolha dos 

municípios pesquisados na região metropolitana e do distrito, zona ou região dentro desses 

municípios foi orientada pela análise das respostas das perguntas 2 e 3 do questionário on-line 

(APÊNDICE 1) que indicaram os municípios e as regiões dentro desses municípios com a 

maiores frequências absolutas de respostas ao questionário. Dentro dessas regiões os bairros 

selecionados para visita foram os 3 mais populosos de acordo com o censo do IBGE, 2010. 

Dessa forma tencionamos aproximar a pesquisa de prateleira do público que respondeu o 

questionário on-line. Esse critério só não foi utilizado na pesquisa feita na região de São 

Gonçalo cujo bairro mais populoso, o Jardim Catarina, mostrou-se muito inseguro para 

visitação no momento da coleta dos dados e foi substituído pelo bairro do Mutondo por sediar 
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um supermercado de grande porte que atrai consumidores do próprio local e de bairros 

próximos.  

A escolhas das marcas dos supermercados nos bairros selecionados foi direcionada pela 

composição entre a conveniência da execução da pesquisa (segurança da região, fácil acesso e 

estacionamento no local) e a intenção de incluir um número maior número de marcas distintas, 

entendendo que essa variação de portfólio representa de uma maneira mais abrangente a 

exposição da população pesquisada à gama de pesticidas disponíveis (ANEXO 3). 

O registro dos pesticidas presentes em cada supermercado durante a visitação foi feito 

por foto e/ou filmagem. Os dados foram coletados nos meses de novembro e dezembro de 2018 

e organizados em uma planilha no Microsoft Excel. Além dos diferentes tipos de produtos 

encontrados em cada supermercado, foi anotado o preço do produto, os alvos de sua utilização 

divididos em 4 categorias (mosquitos, pragas, plantas ou animais domésticos), sua via de 

aplicação e os componentes químicos da formulação.   

 

4.2.3 Pesquisa de prateleira on-line 

 
A pesquisa on-line foi realizada no site oficial das lojas visitadas na pesquisa de 

prateleira, que disponibilizavam, no mês de fevereiro de 2019, a compra de pesticidas pela 

internet. Quatro marcas de supermercados foram avaliadas quanto ao preço, a quantidade e a 

variedade de pesticidas disponíveis on-line para comparação desses quesitos com o encontrado 

na prateleira da loja física. Utilizou-se tanto a função de pesquisa nos sites, com a pesquisa de 

palavras-chave, como o acesso direto por categoria de produtos. Os pesticidas encontrados 

foram registados em uma planilha do Excel conjuntamente com o volume do produto, preços e 

via de aplicação, da mesma forma que as informações foram registradas na pesquisa na loja. As 

palavras-chave usadas foram: pesticida, inseto, pulga, mofo, planta, formiga, mosca, barata, 

rato, percevejo, piolho, mariposa, cupim, mosquito, rato, gato e cachorro. Quanto ao “alvo de 

utilização “os produtos foram codificados usando as mesmas quatro categorias usadas para a 

pesquisa na loja (mosquitos, pragas, plantas ou animais domésticos). 
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4.3 Análise Estatística dos Dados 

  
As análises das variáveis qualitativas de ambas as pesquisas foram expressas como 

frequência e porcentagem. Os dados referentes ao preço do pesticida por litro no mercado físico 

e on-line foram analisados quanto à normalidade pelo teste Shapiro-Wilk. A comparação desses 

dados em relação ao tipo da loja, foi realizada pelo teste t de Student, quando observado 

normalidade, e Mann-Whitney, caso contrário.  

A associação entre uso de inseticidas com o município do entrevistado e o fato dele 

residir com menores de 18 anos foi analisado pelo teste Qui-Quadrado. Foi adotado um nível 

de significância de 0,05. Todos os dados foram analisados no software IBM SPSS versão 20.0. 

 
4.4 Questões Éticas 

 
O estudo em questão possui projeto de pesquisa aprovado, em junho de 2018, pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro, 

com nº CAEE 89859618.3.0000.5243 e parecer nº 2.744.115.  
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5 RESULTADOS  

 
 
5.1 Questionário on-line 

 
5.1.1 Visão geral 

 
Este estudo sobre o uso doméstico de pesticida na região metropolitana do Rio de 

Janeiro obteve 1.095 respostas. Não foram incluídos 7,3% dos entrevistados porque ou não 

moravam na região metropolitana ou eram menores de 18 anos e, portanto, não se qualificaram 

para a pesquisa.  

Das 1015 respostas válidas, 927 (91,3%) foram de indivíduos residentes em Niterói, Rio 

de Janeiro ou São Gonçalo, por isso, optou-se por analisar somente essas respostas. 87,5% (888) 

dos entrevistados relataram o uso de algum pesticida no último ano, sendo que, a maioria, os 

usou contra mosquito (64,7%) seguidos do uso contra pragas (43,2%) e em animais domésticos 

(28,7%) e, por último, o uso em plantas (6,4%) (Figura 1). Os locais em que mais usaram foram; 

quarto (29,7%), sala de estar (22,1%), cozinha (10,6%) e banheiro (10,4%). A maioria dos 

entrevistados foi do sexo feminino, compartilhando o domicílio com uma pessoa, com ausência 

de menor de 18 anos. A faixa etária que mais respondeu foi a de 25-34 anos (24,1%) seguido, 

empatadas, as faixas de 18-24 e 35- 44 anos com 19,9% cada. O grupo dos maiores de 65 foi o 

que menos respondeu (6,2%). Na amostra 79,6% apresentou escolaridade com ensino superior 

ou mais (Tabela 1).  

Figura 1 – Distribuição percentual dos entrevistados que relataram usar cada categoria do pesticida.  
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Tabela 1 – Características da amostra estudada. 

 
 Frequência (%) 

Sexo*  

Feminino 608 (65,6%) 

Masculino 300 (32,4%) 

Preferiu não dizer 2 (0,2%) 

Quantas pessoas compartilham a casa*  

0 86 (9,3%) 

1 262 (28,3%) 

2 249 (26,9%) 

3 208 (22,4%) 

4 73 (7,9%) 

5 18 (1,9%) 

6 8 (0,9%) 

7 1 (0,1%) 

8 1 (0,1%) 

+9 4 (0,4%) 

Pessoas menores de 18 anos*  

0 625 (67,4%) 

1 201 (21,7%) 

2 73 (7,9%) 

3 8 (0,9%) 

4 2 (0,2%) 

5 1 (0,4%) 

Nível de Escolaridade*  

Doutorado ou maior 111 (12,0%) 

Mestrado 131 (14,1%) 

Nível Superior 496 (53,5%) 

Ensino Médio completo 153 (16,5%) 

Ensino Médio incompleto 7 (0,8%) 

Ensino Fundamental incompleto 5 (0,5%) 

*17 (1,8%) pessoas não responderam. 

 
 Quanto à forma de aplicação do pesticida contra mosquitos, foi dividida em aplicação 

por spray aerossol e outras formas que não spray aerossol (elétrico/vapor, espiral, giz, pó de 

aplicação direta, pó solúvel em água, spray concentrado solúvel em água, iscas e fumigação 

com vapor ou gás).  Dentre os 38,1% que utilizaram o spray aerossol, 42,9% usaram com uma 
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frequência de pelo menos 4 vezes por semana e os locais em que mais aplicaram foram o quarto 

(82.4%) e a sala de estar (70,3%). Dentre os 26,6% que utilizaram não spray aerossol, 22% 

usaram com uma frequência de pelo menos 4 vezes por semana e os locais em que mais 

aplicaram foram o quarto (69.3%) e a sala de estar (41,1%). As aplicações não spray/aerossol 

mais utilizadas foram elétrico/vapor (64.3%) e espiral (17%).   

Do total de respondedores válidos do questionário; 

• 29,9% relataram invasão de pragas em seu domicílio. As invasões mais comuns foram: 

formigas (79,1%), baratas (40,4%), moscas (22%), traças (21,7%) e cupim (19,5%) 

•  29,9% armazenam pesticidas em casa sendo a área de serviço o local mais comum 

(71,6%) seguida pela cozinha (17,5%) 

•  52,1% aplicaram repelente na pele no último ano, sendo que 28,7% o fez numa 

frequência de pelo menos que 4 vezes por semana. 

• 4,9% relataram exposição ocupacional 

•  A média da escala de consumo de alimentos não orgânicos foi de 6,84 (de 1 a 10) (DP 

2,5). 

 
5.1.2 Respostas do questionário de acordo com o domicílio  

 

A Figura 2 mostra a distribuição percentual de respostas válidas dos 3 municípios que 

mais responderam. Nota-se que houve um total de 927 entrevistados, sendo que a maioria 

residia em Niterói (428 - 46,2%), seguido pelo Rio de Janeiro (407 - 43,9%) e por São Gonçalo 

(92 – 9,9%).  

 



38 

 
Figura 2 – Porcentagem de respostas de acordo com o município. 

 
Legenda: 1 – Rio de Janeiro; 2 – Niterói; 3 – São Gonçalo. 
  
 

Na Tabela 2, observa-se a frequência de respostas no Rio de Janeiro de acordo com a 

zona. Pode-se observar que as zona mais frequentes foram a Zona Sul e Oeste. 

  
Tabela 2 – Distribuição da frequência de respostas válidas de acordo com a Zona de localização, Rio de 

Janeiro. 

 

 Frequência (%) 

Zona Central (Centro Histórico e Zona Portuária) 11 (2,7%) 

Zona Norte (Grande Méier) 32 (7,9%) 

Zona Norte (Grande Tijuca) 63 (15,5%) 

Zona Norte (Ilha do Governador e Zona da Leopoldina) 26 (6,4%) 

Zona Norte (restante das localidades) 34 (8,4%) 

Zona Oeste (Barra da Tijuca e Jacarepaguá) 82 (20,1%) 

Zona Oeste (Grande Bangu) 14 (3,4%) 

Zona Oeste (restante das localidades) 23 (5,7%) 

Zona Sul 115 (28,3%) 

Dados faltantes 7 (1,7%) 
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Na Tabela 3, encontra-se o número de respostas válidas em Niterói de acordo com a 

região, observa-se que a maioria reside na região Praias da Baía. 

 
Tabela 3 – Distribuição da frequência de respostas válidas de acordo com a Zona de localização. 

 Frequência (%) 

Região de Pendotiba 35 (8,2%) 

Região Leste 2 (0,5%) 

Região Norte 53 (12,4%) 

Região Oceânica 59 (13,8%) 

Região Praias da Baía 279 (65,2%) 

    
5.1.3 Uso de pesticidas de acordo com o domicílio  

 
Em relação às respostas positivas para o uso de pesticidas de acordo com o município 

estudado, pode-se observar que em todos os municípios o tipo de pesticida mais usado foi contra 

mosquito (Figura 3). 

  
Figura 3 – Distribuição porcentual de entrevistados em cada município que relataram usar cada categoria 

do pesticida. 

 
  

Nota-se que as respostas por regiões em Niterói, por zonas no Rio de Janeiro e o distrito 

de São Gonçalo, o uso de pesticidas contra mosquitos ocorreu por mais de 50% dos 

entrevistados em todas as áreas pesquisadas (Figura 4).  
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Figura 4 – Distribuição percentual dos entrevistados válidos em cada localidade segundo a categoria do 

pesticida. 

 
 

 
 A Tabela 4 elucida a frequência relativa de uso de pesticida e o município estudado. No 

geral entre os três municípios o uso é de 40%, em São Gonçalo é de 46,74%, Rio de Janeiro é 

40,56% e Niterói 37,9%. 
 

Tabela 4 – Frequência relativa do uso de pesticidas e o município estudado. 

 
 Uso de pesticidas  

 Sim Não Frequência % 

Niterói 756 1241 37,9 

Rio de Janeiro 775 1135 40,56 

São Gonçalo 215 245 46,74 

 
 

5.1.4 Grupo químico e classe toxicológica dos pesticidas relatados no uso domiciliar  

 

A Tabela 5 evidencia os achados dos grupos químicos e classe toxicológica dos 

pesticidas usados no domicílio dos entrevistados, de acordo com a categoria do pesticida. 
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Tabela 5 – Grupo químico e classe toxicológica conforme categoria do pesticida. 

Categoria Grupo químico Classe toxicológica n 
Plantas Piretrina Classe 2 10 

Organofosforado Classe 2 2 
Pirazol Classe 2 1 

Mosquito Piretrina Classe 2 577 
 DEET Classe 3 306 
 Icaridina Classe 3 115 
 IR 3535 Classe 4 11 
 Citronela Classe 3 8 
Pragas Piretrina Classe 2 178 
 Oxadiazina Classe 2 16 
 Neocotinoide Classe 2 9 
 Acico inorganico - Ortobórico Classe 2 8 
 Amidinohidrazona Classe 3 6 
 Carbamato Classe 1 6 
 Hidroxicumarinico Classe 3 2 
 Organofosforado Classe 2 2 
 Naftalina Classe 3 1 
 Organofluorado Classe 4 1 
Animais de 
estimação 

*Fluralaner - 59 
Pirazol Classe 2 33 

Neonicotinoide Classe 3 14 
Espinosad Classe 3 10 
Piretrina Classe 2 9 

Avermectina Classe 1 2 
Clorpirifos Classe 1 1 

Neocotinoide Classe 3 1 
* Não foi encontrado a classificação dessa substância no site da Anvisa 

  

A Figura 5 demonstra os resultados referentes ao grupo químico encontrados no 

presente estudo, independente da categoria do pesticida. Notou-se que o grupo químico mais 

frequente foi a piretrina com 55,8%. Ao se excluírem as substâncias encontradas nos repelentes 

esse percentual sobe para 81,6%. 
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Figura 5 – Grupo químico. 

 

 
  

A Figura 6 elucida as classes toxicológicas dos grupos químicos encontrados no estudo. 

A classe mais encontrada foi a classe 2 com 55,7% e a menos frequente foi a classe 4 com 0,8%. 

Figura 6 – Classe toxicológica. 
 

 
 
 

774

306

115
59 34 16 14 11 10 10 8 8 6 6 4 2 2 1 1 1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
Pi

re
tri

na

D
EE

T

Ic
ar

id
in

a

Fl
ur

al
an

er

Pi
ra

zo
l

O
xa

di
az

in
a

N
eo

ni
co

tin
oi

de

IR
 3

53
5

Es
pi

no
sa

d

N
eo

co
tin

oi
de

Ac
ic

o 
in

or
ga

ni
co

 -…

C
itr

on
el

a

Am
id

in
oh

id
ra

zo
na

C
ar

ba
m

at
o

O
rg

an
of

os
fo

ra
do

Av
er

m
ec

tin
a

H
id

ro
xi

cu
m

ar
in

ic
o

C
lo

rp
iri

fo
s

N
af

ta
lin

a

O
rg

an
of

lu
or

ad
o

127 (8,4)

845 (55,7)

533 (35,1)

12 (0,8)
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4



43 

 

5.1.5 Uso de pesticidas entre os que moram com menores de 18 anos  

Os resultados da pesquisa on-line mostram que, no ano anterior, dos 285 entrevistados 

(30,7%) que moravam com menores de 18 anos, 259 (90,88%) deles usaram pesticidas. A 

maioria usou pesticidas de mais de uma categoria. Cerca de 60% usou produtos contra 

mosquitos, 20,7% usou produtos de controle de pragas, 15,8% usou em animais domésticos e 

3,3% em plantas.  

Na Tabela 6, observa-se uma associação entre o uso de pesticida e o fato de a moradia 

ter menores de 18 anos (p-valor=0,0026). Nota-se que quando há menores de 18 anos, há 

relativamente um maior uso de pesticidas (43,4% versus 38,5%). 

  
Tabela 6 - Associação entre uso de pesticidas e moradia com menores de 18 anos. 

 
  Uso de pesticidas 

p-valor* 
  Sim Não 

Moradia com 
menores de 18 

anos 

Sim 584 763 
0,0026 Não 1162 1858 

*Teste Qui-Quadrado. 
 

Neste subgrupo, dentre aqueles que utilizaram pesticidas contra pragas, apenas 60,3% 

sofreram invasões desses animais no último ano. Isso sugere que quase 40% os utilizou para 

fins preventivos. Adicionalmente, 25,3% relataram armazenar os pesticidas em casa sendo a 

área de serviço (72,4%) o local mais prevalente. 

 
5.2 Pesquisa de prateleira 

 
Os pesticidas foram encontrados em todos os mercados pesquisados e estavam 

disponíveis on-line no site de todas as marcas que disponibilizavam a compra via internet. A 

maioria das lojas tinham mais de 30 tipos de produtos diferentes disponíveis para aquisição, 

sendo a maior quantidade encontrada no supermercado Guanabara do bairro Andaraí (Figura 

7).  O site de três das quatros marcas oferecia mais de 40 produtos para compra, sendo a maior 

quantidade encontrada no supermercado Pão de Açúcar (Figura 8). A variedade de pesticidas 

disponíveis para compra foi maior on-line do que na loja física em 3 das 4 marcas que 
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disponibilizavam esse tipo aquisição. A Tabela 7 evidencia o número de pesticidas por 

categoria.  

Figura 7 – Distribuição do número de pesticidas diferentes disponíveis para venda por mercado físico. 

 
 

Figura 8 – Distribuição do número de pesticidas diferentes disponíveis por mercado on-line. 
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Tabela 7 - Distribuição do número de pesticidas diferentes disponíveis para venda na pesquisa de 

prateleira. 

 Uso de inseticida, n (%) 

Mosquito 262 (31,1) 

Pragas 512 (60,8) 

Animais domésticos 67 (8,0) 

Total 842 
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6 DISCUSSÃO  

 
 A exposição humana ocupacional a pesticidas é esperada durante a produção e aplicação 

desses produtos, porém, a população geral também está exposta por outras vias como a 

disseminação e contaminação da água e de alimentos, a concentração biológica na cadeia 

alimentar e pelo uso de pesticidas para controle de vetores e eliminação de pragas (NIGG et al., 

1990). O ambiente urbano representa um importante campo de uso de pesticidas, pois abrange 

uma variedade de ambientes não agrícolas, nos quais ervas daninhas, insetos, pragas 

microbianas ou de vertebrados ameaçam as atividades humanas. O uso de pesticidas em 

ambientes urbanos é frequentemente controverso devido a questões de segurança humana e 

ambiental, no entanto, eles ainda são usados com frequência (RACKE, 1993). Esta pesquisa foi 

realizada com o intuito de se iniciar o entendimento a respeito do uso doméstico de pesticidas 

pela população do Rio de Janeiro e de contribuir com literatura que versa sobre essa questão. 

Os resultados encontrados concordam com os de estudos semelhantes realizados em outros 

locais e sugerem uma alta exposição da população estudada a pesticidas domésticos. Em sendo 

o domicílio o ambiente interno mais comumente tratado com pesticidas e, sendo a principal 

fonte a aplicação os próprios moradores (OMS, 2018b), é importante tentar entender o que 

define esse padrão de exposição. 

 Tanto a pesquisa de prateleira em loja física como a on-line mostrou que os pesticidas 

estão amplamente disponíveis para aquisição nos supermercados. Todas as lojas pesquisadas 

estocavam pelo menos 30 tipos de produtos diferentes e o tempo de gasto para os encontrar foi 

pequeno em todas elas e no site (menos de 2 minutos). A categoria mais encontrada para compra 

foi a de pesticidas contra pragas seguidas pela contra mosquitos e animais domésticos. A maior 

quantidade de pessoas relatou usar pesticidas contra mosquitos, seguido por pragas, animais 

domésticos e, por último, plantas. Diferentemente do esperado pelo padrão de uso relatado no 

questionário os produtos contra mosquitos não foram os mais encontrados nas lojas. 

Possivelmente isso se deve pela ampla variedade de tipos diferentes de pesticidas associado à 

forma de uso desses pelos moradores, quando um produto rotulado para uso contra pragas é, 

comumente, usado no dia-a-dia para combater mosquitos. Em apenas 1 das 19 lojas foi 

encontrado produtos para uso em plantas, o que coincidiu com a baixa frequência de uso da 

população geral dessas substâncias, assim, sua aquisição está mais restrita a lojas 

especializadas. 
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A maioria dos respondedores do questionário usou pesticidas no seu domicílio no último 

ano (87%), o que é um resultado semelhante a diversos estudos sobre o uso de pesticida 

domiciliar (SAVAGE et al., 1981; NIGG et al., 1990; WHITMORE; KELLY; READING, 

1993; LANDRIGAN et al., 1999; GREY, 2003; DIEL; FACCHINI; DALL'AGNOL, 2003; 

OLIVEIRA, 2015). Com 52,1% dos respondedores o tendo aplicado na pele o repelente contra 

mosquitos foi o produto mais utilizado. 

Trezentos e oitenta e três (383) respondedores (43,2%) usaram produtos contra pragas 

no último ano, porém, apenas 265 (29,9%) relataram ter tido o domicílio invadido por pragas 

durante esse mesmo período. Isso sugere que um pouco mais de 30% das pessoas usaram o 

pesticida de modo preventivo. Esse padrão de uso também foi encontrado no estudo de GREY 

et al. (2006) e está relacionado com o grau de percepção de risco que o indivíduo possui de que 

terá contato com as pragas e será afetado negativamente por esse contato. O público tende 

avaliar o próprio risco e, no tocante ao uso de produtos químicos como os pesticidas, as 

informações que normalmente utiliza vêm de fontes da mídia, o que, associado à intuição e às 

crenças culturais, ao invés de bases científicas, faz com que, nem sempre, ele chegue às mesmas 

conclusões que os acadêmicos e os especialistas (GREY, 2003; OLIVEIRA, 2015). 

Numa tentativa de identificar as substâncias químicas utilizadas, entendendo que 

conhecer a que a população está exposta é fundamental para se avaliar os riscos crônicos à 

saúde (POGODA; PRESTON-MARTIN, 1997) a pesquisa tentou coletar também informações 

detalhadas sobre os tipos e marcas de produtos utilizados, porém, essa informação não é 

facilmente lembrada. Ao serem solicitados no questionário on-line a descrever os produtos 

específicos usados apenas 19,2% (195) respondeu sobre o produto que utilizou. O viés de 

recordação é uma limitação conhecida dos estudos retrospectivos. Estudos como de Whitmoore 

(1993), Diel, Facchini e Dall'agnol (2003) e Oliveira (2015) buscaram reduzí-lo fazendo um 

levantamento dos pesticidas na casa do entrevistado no momento da pesquisa, o que não foi 

possível no presente estudo pelo alto número de respostas, abrangente área física alcançada pela 

divulgação on-line, questões de tempo e financeiras. Nesse estudo o grupo químico dos 

piretróides [55,8% (774 citações)] foi o de uso mais frequente dentre aqueles que relataram 

quais substâncias químicas utilizaram no seu domicílio no último ano. Ao excluir-se as 

substâncias usadas nos repelentes, esse percentual sobe para 81,6%, tornando-o comparável e 

concordante com os estudos de Diel, Facchini e Dall'agnol (2003) que encontrou em 83% 

(1.340) dos domicílios visitados produtos contendo piretróides e com o de Oliveira (2015) que 
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encontrou que 70,7% (495) dos domicílios continham aerossóis (cuja quase totalidade deles 

possui os piretróides como produto principal) no momento da visita. Dentre todos produtos 

catalogados na pesquisa de prateleira no mercado físico e na pesquisa on-line, 86,1% deles 

continham os piretróides como grupo químico principal.  

Quase a totalidade dos entrevistados (93,5%) relataram armazenar pesticidas dentro do 

domicílio, resultado concordante porém bem mais relevante que os encontrados nos estudos de 

Bass et al. (2001) (70%) e Grey et al. (2005) (50%). Nesses dois estudos o local mais comum 

de armazenamento foi a cozinha, 45% e 42% respectivamente, enquanto neste, foi a área de 

serviço (60,3%), sendo a cozinha (13,2%) o segundo local mais frequente. O local mais comum 

de aplicação do pesticida foi a cozinha no estudo de Bass et al. (2001) e o jardim no estudo de 

Grey et al. (2006) enquanto neste foi o quarto (29,7%) e a sala de estar (22,1%). Não foi possível 

saber por essa pesquisa se os pesticidas foram armazenados e utilizados de forma segura e 

adequada, porém, esse padrão de uso e armazenamento gera preocupações a respeito da 

exposição. Estudos norte-americamos demonstraram que a maioria dos residentes dos EUA 

gastam de 65-90% de seu tempo diário dentro de suas casas (WEAVER, 1998), o que inclui as 

horas de sono e repouso, portanto, é alta a chance do indivíduo enquanto dorme ou vê televisão 

por exemplo, estar sofrendo exposição continuada ao pesticida. Além disso, o armazenamento 

e aplicação na cozinha e área de serviço, locais de preparo, consumo e estoque de alimentos, 

aumenta o risco da exposição pela contaminação da comida, sem falar no risco de 

envenenamento acidental, já que, nem sempre os pesticidas são armazenados de forma segura 

e fora do alcance das crianças. Whitmore, Kelly e Reading (1993) relataram que dos 6.078 

pesticidas encontrados armazenados nas casas visitadas, 2.849 (46,88%) não estavam em 

trancados em salas ou armários e a mais de 1,22m do chão, o que os deixaria, em tese, fora do 

alcance dos menores de 5 anos.  

Em todos os 3 municípios estudados e em todas as regiões desses munícipios a categoria 

de produtos mais usados foi a contra mosquitos. Este resultado é similar ao de Adgate et al. 

(2000) que encontrou que mais da metade dos ingredientes ativos inventoriados e de uso 

relatado no ano anterior ao estudo, nas residências do estado de Minnesota nos EUA, foram 

contra mosquitos. Esse estado é conhecido pela imensa população de mosquitos os quais se 

reproduzem intensamente nos verões quentes e no milhares de lagos com água parada que lá 

existe. Essa situação epidemiológica é semelhante à da região brasileira estudada onde, soma-

se ao clima e ao relevo favorável à proliferação de insetos, as precárias condicões de 
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saneamento básico em grande parte dos centros urbanos.  O Rio de Janeiro possui um índice de 

infestacão predial só por Aedes aegypti, por exemplo, de 85,5% (Divisão de Dados 

Epidemiológicos e Ambientais, 2019). Isso sugere uma preocupação semelhante entre as duas 

populações, no que diz respeito à picadas de mosquitos, que certamente influencia o padrão de 

uso de pesticidas. É importante lembrar que o Aedes é o vetor das arboviroses Dengue, Zika e 

Chikugunya, as quais vem se revezando como epidemias no Rio de Janeiro desde 2015, 

configurando-se como um importante problema de saúde pública no estado. O uso crescente de 

inseticidas em residências tem sido atribuído a infestações por esses insetos hematófagos, não 

só o Aedes aegypti mas também o Aedes albopictus, Culex sp., Lutzomyia sp., Anopheles sp., 

Triatoma sp., além de formigas e cupins (SANTOS; AREAS; REYES, 2007; SANTOS, 2007). 

Tradicionalmente, a principal estratégia para o controle do Aedes aegypti tem sido o uso 

intensivo de inseticidas para a eliminação do mosquito ou de suas larvas (FERREIRA et al., 

2009). 

Uma outra força importante a ser considerada nesse padrão de uso de insetidas contra 

mosquitos é o sinergismo entre o estímulo ao uso pela mídia paga pela indústria e a branda 

legislação que regulamenta a venda esses produtos. No estudo de Oliveira (2015) quando os 

entrevistados foram questionados sobre o local onde foram obtidas informações para a compra 

do produto, verificou-se que a maioria se deixa levar por propagandas de TV e rádio e por 

indicação de parentes e vizinhos ou compra o produto quando se dirige ao supermercado e 

escolhe por conta própria de acordo com o tipo de inseto que deseja eliminar ou por 

determinadas marcas que tem prestígio no mercado. Estudo de Castro e Rozemberg (2015) a 

respeito de propagandas sobre inseticidas concluiu que todas as analisadas utilizaram 

estratégias que ocultam o risco dos inseticidas no ambiente doméstico e não cumprem a 

legislação. As peças publicitárias utilizaram mensagens de que esses produtos são inócuos, que 

protegem a saúde e o ambiente, ocultando seus riscos e levando à utilização indiscriminada e 

contaminação do meio. Consequentemente, há o aumento da resistência dos insetos ao uso do 

produto, o que faz com que o consumidor venha a usar mais o inseticida, ampliando o risco de 

intoxicações.  

No que diz respeito à legislação, os produtos usados no combate às pragas urbanas 

apresentam os mesmos princípios ativos dos produtos agrícolas usados no campo, entretanto, 

recebem outra denominação: produtos domissanitários ou saneantes domissanitários. Os 

saneantes domissanitários são definidos, segundo a Lei n° 6.360/1976, como: substâncias ou 
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preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes 

coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo: 

inseticidas; raticidas; desinfetantes e detergentes. Por não serem considerados agrotóxicos, os 

domissanitários são vendidos livremente no varejo sem qualquer restrição, e assim usado sem 

nenhum controle. Diversos domissanitários apresentam princípios ativos pertencentes às 

classes toxicológicas I (extremamente tóxico e muito perigoso ao ambiente) e II (altamente 

tóxico e perigoso ao ambiente), considerando a Portaria SNVS no 3/92 do Ministério da Saúde, 

a qual classifica os agrotóxicos usados no campo, entretanto, essa classificação não é seguida 

quando o mesmo agrotóxico (princípio ativo) é utilizado em regiões não agrícolas, como, por 

exemplo, as áreas urbanas (DUAVI et al., 2015). Os resultados de nossa pesquisa concordam 

com essa realidade ao demonstrar que 90,8% desses domissanitários, os quais os entrevistados 

relataram ter usado em seus domicílios, são classificados como classe II [55,7% (altamente 

tóxico)] ou classe III [35,1% (mediamente tóxicos)]. 

Outra preocupação que deve ser levada em consideração na avaliação do risco de 

pesticidas é a exposição de grupos vulneráveis. Grupos particularmente suscetíveis inclui a 

população de idosos e de crianças, pois, estima-se que eles passem mais tempo em ambientes 

fechados do que outros grupos (WEAVER; BUCKLEY; GROOPMAN, 1998). As crianças, 

por exemplo, aumentam muito suas chances de exposição a pesticidas quando brincam em 

superfícies tratadas com pesticidas, como um piso ou gramado e, em seguida, colocam as mãos 

na boca (GUHA et al., 2013). Isso pode acontecer tanto na sua própria casa quanto em parques, 

jardins e até mesmo nas dependências das creches e escolas. Como o sistema imunológico delas 

ainda está em desenvolvimento, ele protege menos que o sistema imunológico do adulto. Para 

ser específico, seus sistemas enzimáticos e metabólicos podem ser menos capazes de 

desintoxicar e excretar pesticidas do que os dos adultos, o que as torna mais vulneráveis a 

pesticidas (FAUSTMAN et al., 2000). Na África do Sul um estudo mostrou que as crianças 

estavam altamente expostas a pesticidas em diferentes condições de vida, em particular se 

pertencessem a grupos socioeconômicos mais baixos (TOLOSANA; ROTHER; LONDON, 

2009). Embora a maioria dos estudos tenha se concentrado na exposição ocupacional a 

pesticidas, a baixa exposição crônica no domicílio pode ter efeitos adversos semelhantes àquela 

devido a maior duração e frequência da exposição. A exposição múltipla a pesticidas pode gerar 

sinergia dos efeitos tóxicos de cada um deles aumentando o dano à saúde de um indivíduo 

(HULL, 1999). No entanto, há dificuldades em se estudar o efeito da exposição a pesticidas em 

crianças pois é o longo período de latência entre a exposição e o início da doença e existem 
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inúmeros de fatores que poderiam ter causado a doença (GREY, 2003). A pesquisa on-line 

revelou que dos 285 entrevistados que moram com menores de 18 anos, 259 (90,88%) usaram 

algum tipo de pesticida. Dos 121 que usaram pesticidas contras pragas, 48 (39,7%) não haviam 

sofrido invasão por esses animais no último ano, sugerindo o uso preventivo. Esses achados 

são preocupantes em termos de exposição potencial a pesticidas em qualquer circunstância, 

mas, ainda mais, em lares onde era mais provável a presença de crianças. Se forem estabelecidos 

padrões para proteger os grupos mais vulneráveis, todos serão protegidos contra a exposição a 

pesticidas (EPA, 2019). 

Sabidamente os problemas relacionados à saúde pública se intensificam com o aumento 

dos níveis de pobreza e a piora do nível socioeconômico, no entanto, no estudo de GREY (2003) 

o uso interno de pesticidas foi mais frequente entre os grupos socioeconômicos mais elevados. 

Já DIEL, FACCHINI e DALL'AGNOL (2003), no Brasil, apesar de não ter encontrado 

diferenças significativas entre o uso de inseticidas nos últimos 12 meses nas diferentes 

categorias de renda, concluíram que é possível que exista uma influência do nível 

socioeconômico no padrão de uso. Nas famílias com renda superior a quatro salários mínimos 

per capita, a disponibilidade de inseticidas no momento da entrevista foi 28% maior do que nas 

famílias com renda de até meio salário mínimo per capita e, a solução pulverizadora, os espirais 

e os organofosforados, que são economicamente mais acessíveis, foram encontrados com maior 

frequuência em domicílios de baixa renda enquanto o contrário ocorreu com os aerossóis e as 

pastilhas compostas por piretróides que são mais caros. Nosso estudo, por não ter coletado além 

do nível educacional, a renda e a ocupação, medidas que em conjunto são utilizadas para 

calcular índices relevantes como o Índice Socioeconômico de Duncan (LIBERATOS; LINK; 

KELSEY, 1988; MARMOT et al., 1991) e a Escala Socioeconômica de Silva (PASTORE, 

2000), não consegue definir o nível socioeconômico individual dos entrevistados, porém, 

entende-se que uma alta escolaridade está frequentemente associada a um nível socioeconômico 

mais elevado. Nesse sentido, os achados da pesquisa concordam com o encontrado por Diel, 

Facchini e Dall'agnol (2003) pois essa amostra, com 79,6% dos entrevistados com ensino 

superior ou mais teve: uso de relatado de 87% de pesticidas no domicílio no último ano;  93,5% 

de armazenamento de pesticidas em casa; 38% de uso de spray aerossol e 81,6% de uso relatado 

de produtos contendo os piretróides como grupo químico principal.   

  Existem inúmeras questões metodológicas ao se estudar o uso de pesticidas domiciliar 

com estudo exploratório. O viés de seleção ocorreu e a amostra não se mostrou representativa 
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da região metropolitana do Rio de Janeiro pois as respostas se concentraram nos munícipios de 

Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo. Isso faz com que os resultados não sejam generalizáveis 

para a população da região metropolitana do Rio de Janeiro, valendo apenas para a população 

estudada. A forma de divulgação e resposta do questionário on-line também selecionou 

entrevistados de maior escolaridade e morando em regiões com índice de desenvolvimento 

humano altos em seus municípios. Isso pode ter influenciado o padrão de uso dos pesticidas, 

pois essas regiões possuem saneamento básico, coleta de lixo periódica e prestação de serviços 

de controle de vetores e pragas urbanas pelo poder público, por exemplo, inexistentes ou 

ineficientes em regiões com populações mais vulneráveis, as quais não foram atingidas pela 

divulgação da pesquisa on-line. Porém, por outro lado, os resultados acabaram sugerindo o 

padrão de uso de pesticidas da população de maior nível socioeconômico dos municípios de 

Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo. 

  A literatura mostra que subnotificações podem ocorrer em estudos retrospectivos de 

uso de pesticida auto relatado (DANIELS; OLSHAN; SAVITZ, 1997; GREY et al., 2006), 

porém, é improvável que isso gere um erro sistemático já que existe confiabilidade no uso auto 

relatado de uso de pesticidas (FORTES et al., 2009). Declarações incorretas também podem ter 

ocorrido por diferentes interpretações da palavra pesticidas dado seu amplo sentido, porém, 

tentamos minimizar essa questão fazendo perguntas bem específicas sobre o uso de pesticidas 

no questionário on-line (APÊNDICE 1).   
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7 CONCLUSÃO 

 
Este é o primeiro estudo no Rio de Janeiro que analisou o uso domiciliar e o 

armazenamento de pesticidas pela população da região metropolitana. Seus objetivos foram 

produzir uma fotografia da disponibilidade de pesticidas domésticos e identificar o padrão de 

uso incluindo com qual frequência e com que finalidade foram usados. Ocorreram limitações 

relacionadas à técnica de pesquisa utilizada para coletar as informações. Além do possível viés 

de recordação, comuns em estudos retrospectivos de autorrelato, ocorreu um viés de seleção 

dos entrevistados pela forma de divulgação e resposta ao questionário que foi on-line. Porém, 

por outro lado, os resultados acabaram sugerindo o padrão de uso de pesticidas da população 

de maior nível socioeconômico dos municípios de Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo.  

A pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados havia usado pesticida no ano 

anterior, que a categoria mais usada foi a de pesticidas contra mosquitos, que o grupo químico 

mais frequente de uso nos domicílios e amplamente disponível para aquisição foi o piretróide 

e que ampla maioria dos pesticidas usados pelos entrevistados são moderados ou altamente 

tóxicos de acordo com a portaria 03/92 da SNVS. Não houve variação no padrão de uso nas 

diferentes regiões pesquisadas.  

O resultado da pesquisa de prateleira mostrou uma disponibilidade maior de 

pesticidas contra pragas do que contra mosquitos, o inverso do que ocorreu com o autorrelato. 

Isso ocorreu, no nosso entendimento, pela ampla variedade de tipos diferentes de pesticidas 

disponíveis para compra, dessa forma, um produto rotulado para uso contra pragas também é 

usado no dia-a-dia para combater mosquitos. O uso de pesticidas em plantas pela população 

tem baixa frequência e em apenas uma das dezenove lojas pesquisadas foi encontrado produtos 

para uso em plantas. Entendemos que a aquisição desses produtos está mais restrita a lojas 

especializadas. A variedade de pesticidas disponíveis para compra foi maior on-line do que na 

loja física em 3 das 4 marcas que disponibilizavam esse tipo aquisição. 

A literatura revisada para este estudo destacou a necessidade de considerar e proteger 

grupos vulneráveis quando se trata de exposição a pesticidas. Os resultados da pesquisa on-line 

mostraram que, dos entrevistados que moravam com menores de 18 anos, 90,88% usaram 

produtos pesticidas no ano passado e que a maioria armazenou esses pesticidas na área de 

serviço e na cozinha. Esse resultado mostra uma necessidade de uma maior educação sobre os 

perigos dos pesticidas, principalmente, nos domicílios onde moram crianças e adolescentes, as 
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quais são sabidamente mais suscetíveis de sofrer efeitos danosos em sua saúde ao entrar em 

contato com esses venenos. Educar sobre o uso consciente, exigir uma rotulagem mais 

informativa dos produtos, regular o estímulo ao consumo através da mídia e regular o acesso 

aos pesticidas tanto ajudará as pessoas a avaliarem os riscos do uso como protegerá a população 

de uma exposição excessiva cujos efeitos e complicações ainda não muito claros. A 

complexidade na avaliação do risco à saúde da exposição crônica e em baixas doses dos 

pesticidas e o desconhecimento desses efeitos a longo prazo na população reforçam a 

necessidade de uma abordagem mais cautelosa do público e mais cuidadosa dos legisladores 

no que diz respeito ao uso domiciliar de pesticidas.    
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9 APÊNDICE 1 

 
Demografia 

1 Você mora na região metropolitana do Rio de Janeiro? Sim à vá para Questão 2 
Não à Fim da pesquisa 

2 Em qual município você mora? Todos os municípios do RJ 
para escolher 

3 Em qual distrito, zona ou região do município você 
mora? 

 

4 Qual a sua idade?  18 anos ou menos à fim da 
pesquisa 
 
 

5 Qual é o seu sexo?  Masculino 
Feminino 
Prefiro não dizer 

6 Com quantas pessoas você compartilha sua casa (exceto 
você mesmo)? 

 
__________ 

7 Quantas dessas pessoas são menores de 18 anos?  
__________ 

8 Qual é o seu nível de escolaridade?  Ensino fundamental 
incompleto  
Ensino fundamental completo 
Nível Médio incompleto 
Nível Médio completo  
Nível superior 
Mestrado 
Doutorado ou superior  
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Por favor, preencha as seguintes questões referentes ao último ano 

Casa, Jardim e Plantas dentro de casa 
9 Em que andar você mora?  

Marque todos que se aplicam à sua casa 
Porão 
Térreo 
Primeiro 
Segundo  
Terceiro 
Quarto  
Quinto 
Sexto ou superior  

10 Você tem jardim? Sim à vá para questão 11 
Não à vá para questão 12 

11 Qual é, aproximadamente, o tamanho do seu jardim?  Menos que 5 m2 
Entre 6 e 20 m2 
Maior que 21 m2 

12 Você tem uma varanda ou terraço?  Sim 
Não  

13 Você tem plantas dentro de casa? Sim à vá para questão 14 
Não à vá para questão 15 

14 Em qual(s) cômodos você possui plantas?  
Marques todos que se aplicam 

Quartos de dormir 
Sala de estar 
Sala de Jantar  
Cozinha 
Banheiro 
Escritório/Sala de estudos 
Corredor 
Outros  

15 Você usa algum produto químico para fazer suas plantas 
crescerem ou parecerem melhores? Isso inclui 
herbicidas, fungicidas, pesticidas ou algum outro 
produto químico?  

Sim à vá para questão 16 
Não à vá para questão 19 

16 Você poderia por favor nos dizer o nome de todos os 
produtos químicos que você usa em suas plantas dentro 
e fora de sua casa? 

 
___________________ 
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17 Que tipo de aplicação você utilizou no ano passado? 
Marques todos que se aplicam 

Spray aerossol 
Espiral 
Em giz  
Em pó  
Spray concentrado (deve ser 
adicionado água) 
Isca  
Em pó solúvel  
Fumigação (vapor ou gás)  

18 Qual a frequência que você aplica os produtos químicos? Uma vez por ano ou menos 
Quatro vezes por ano  
Mensalmente  
Mais de uma vez por mês  

 
Controle de Pragas 
19 Você possui mosquiteiros em suas janelas?  Sim 

Não  

20 Você pulveriza produtos químicos anti-mosquitos no ar?  Sim à vá para questão 21 
Não à vá para questão 24 

21 Com que freqüência média você os pulveriza?  Uma por mês ou menos 
Quatro vezes por semana 
Diariamente 
Mais que uma vez por dia  

22 Em qual(s) cômodos você os pulveriza?  
Marques todos que se aplicam 

Quartos de dormir 
Sala de estar 
Sala de Jantar  
Cozinha 
Banheiro 
Escritório/Sala de estudos 
Corredor 

23 Você poderia por favor nos dizer o nome do spray anti-
mosquito que você usa em casa? 

 
___________________ 

24  Você usa algum produto químico anti-mosquito não 
spray?  

Sim à vá para questão 25 
Não à vá para questão 29 
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25  Qual é o tipo de aplicação que você usou no ano 
passado? 
Marques todos que se aplicam 

Espiral 
Em giz  
Em pó  
Spray concentrado (deve ser 
adicionado água) 
Isca  
Em pó solúvel  
Fumigação(vapor ou gás) 

26  Com que freqüência média você os aplica?  Uma por mês ou menos 
Quatro vezes por semana 
Diariamente 
Mais que uma vez por dia 

27 Em qual cômodo você os aplica?  
Marques todos que se aplicam 

Quartos de dormir 
Sala de estar 
Sala de Jantar  
Cozinha 
Banheiro 
Escritório/Sala de estudos 
Corredor 
Área de Serviços 

28 Você poderia por favor nos dizer o nome do anti-
mosquito não spray que você usa em casa?  

 
___________________ 

29 Você usa algum repelente anti-mosquito na sua pele?  Sim à vá para questão 30 
Não à vá para questão 32 

30 Com que freqüência média você os aplica?  Uma por mês ou menos 
Quatro vezes por semana 
Diariamente 
Mais que uma vez por dia 

31 Você poderia por favor nos dizer o nome de todos os 
repelentes para pele que você usa em casa? 

 
___________________ 

32 No anNo passado sua casa foi invadida por alguma 
praga? (ex: formigas, moscas, baratas, ratos, pulgas, 
percevejos, piolhos, traças, cupins) 

Sim à vá para questão 33 
Não à vá para questão 36 
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33 Que praga invadiu sua casa ano passado?  
Marque todas que se aplicam. 

Formigas 
Moscas 
Baratas  
Cupins 
Ratos  
Pulgas 
Percevejos 
Piolhos 
Traças 

34 Você usou algum pesticida na sua casa para controlá-
los? 

Sim  
Não  

35 Você poderia por favor nos dizer o nome de todos os 
pesticidas que você usou na sua casa e para quê? 

 
_________________ 

 

Animal de Estimação 

36 Você tem animais de estimação ou animais morando 
com você em casa ou em qualquer outro lugar em sua 
propriedade?  

Sim à vá para questão 37 
Não à vá para próxima seção 

37 Você tem um ou mais cachorros morando com você? Sim à vá para questão 38 
Não à vá para questão 40 

38 Você usa regularmente produtos anti-pulgas ou 
qualquer produto similar no seu cachorro(s)? 

Sim à vá para questão 36 
Não à vá para questão 37 

39 Você poderia por favor nos dizer o nome do produto 
anti-pulga ou similar que você usa no seu cachorro(s)? 

 
_______________________ 

40 Você tem um ou mais gatos morando com você? Sim à vá para questão 41 
Não à vá para questão 40 

41 Você usa regularmente produtos anti-pulgas ou 
qualquer produto similar no seu gatos(?) 

Sim à vá para questão 39 
Não à vá para questão 43 

42 Você poderia por favor nos dizer o nome do produto 
anti-pulga ou similar que você usa no seu gato(s)? 

 
_______________________ 
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43 Você tem um ou mais pássaros morando com você? Sim à vá para questão 44 
Não à vá para questão 46 

44 Você usa regularmente algum produto químico no seu 
pássaro (?) 

Sim à vá para questão 42 
Não à vá para questão 46 

45 Você poderia por favor nos dizer o nome de todos os 
produtos químicos que você usa no seu pássaro(s)? 

 
_______________________ 

46 Você tem algum outro animal de estimação ou animal 
que não seja um cachorro, gato ou pássaro morando 
com você? 

Sim à vá para questão 47 
Não à vá para próxima seção 

47  Qual é?  _____________________ 

48 Você usa regularmente algum produto químico no seu 
animal de estimação?  

Sim à vá para questão 49 
Não à vá para próxima seção 

49 Você poderia por favor nos dizer o nome de todos os 
produtos químicos que você usa no seu animal de 
estimação? 

 
_______________________ 

 
Água para beber 

50 Você costuma beber água da torneira? Sim à vá para questão 51 
Não à vá para próxima seção 

51 Sua água é filtrada?  Sim à vá para questão 52 
Não à vá para próxima seção 

52 Que tipo de filtro é usado? Filtro de barro 
Outro filtro 
Filtro com purificador 

53 Seu filtro de água é limpo pelo menos uma vez por 
ano?  

Sim 
Não 
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Armazenamento de pesticidas  

54 Você regularmente armazena em casa qualquer um dos 
pesticidas mencionados nas questões acima?  

Sim à vá para questão 55 
Não à vá para próxima seção 

55 Onde você os armazena?  Quartos de dormir 
Sala de estar 
Sala de Jantar  
Cozinha 
Banheiro 
Escritório/Sala de estudos 
Corredor 
Garagem  
Sótão 
Abrigo/galpão no jardim 
Área de Serviços 
Outros 

 
Exposição Ocupacional 

56 Você alguma vez já trabalhou com pesticidas(inclui 
herbicidas, fungicidas e pesticidas)? 

Sim à vá para questão 57 
Não à vá para próxima seção 

57 Por quanto tempo?  _____________ 

58 Quando você trabalhou pela última vez com pesticidas?  ______________ 

59 Você poderia por favor nos dizer o nome de todos os 
produtos químicos aos quais você foi exposto enquanto 
trabalhava, caso você os conheça? 

 
 
________________ 

 
Outras exposições 

60 Você está ciente de estar sendo ou ter sido exposto a 
pesticidas por razões diferentes daquelas exploradas 
com essas perguntas anteriores? 

Sim à vá para questão 61 
Não à Obrigado! 

61 Qual é ou foi o contexto (exposição no seu país de 
origem ou como parte de um hobbie, por exemplo)? 

 
____________________ 

62  Por quanto você está sendo ou foi exposto?  _____________________ 
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63 Há quanto tempo foi sua última exposição? ______________________ 
(mês/ano) 

64 A qual(s) pesticida(s) você foi exposto?  _______________________ 

 
 
65 

Em uma escala de 1 a 10, sendo 1 tudo orgânico e 10 nada orgânico, quanto alimento 
orgânico você come em geral? 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Tudo orgânico                         Nada orgânico  
   

 

 

Muito obrigado por fazer parte deste projeto! 

Por favor se sinta à vontade para compartilhar o link dessa pesquisa com qualquer um maior 
de 18 anos que more na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Se você quiser se manter informado sobre o andamento e o resultado desta pesquisa, por favor 
deixe aqui seu e-mail: ___________________________________ 

Para qualquer pergunta sobre este projeto de pesquisa você pode contactar Dr Leandro 
Galdiano no leandrogaldiano@id.uff.br 

Muito obrigado pelo seu tempo! 
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PESQUISAS ON-
LINE 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:“EXPOSIÇÃO 
DOMICILIAR URBANA A PESTICIDAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO 
DE JANEIRO, RJ” que tem como objetivo traçar o perfil de exposição da população a essas 
substâncias usadas no dia-a-dia. Acreditamos que ela seja importante para entendermos como 
e em qual intensidade as pessoas estão se expondo em seus domicílios a esses produtos tóxicos 
ao organismo. 

Participação do estudo – A minha participação no referido estudo será de responder um 
questionário on-line através do sistema surveymonkey.com, onde levará o tempo médio de 5 
minutos, poderei responder em qualquer lugar que tenha acesso a internet. 

Riscos e Benefícios – Fui alertado que, da pesquisa a se realizar, posso esperar o benefício de 
ter contribuído para o levantamento de dados que poderão ajudar a reduzir os riscos à saúde 
humana decorrentes da exposição a pesticidas. Recebi também a informação que cansaço e 
desconforto emocional podem emergir durante o preenchimento do questionário. Caso isso 
ocorra, poderei interromper o preenchimento em qualquer momento. 

Sigilo e Privacidade – Estou ciente de que as informações fornecidas são completamente 
anônimas e serão compartilhadas somente em um formato agregado (junto com todos os outros 
entrevistados). 

Autonomia – É assegurada a assistência durante toda a pesquisa, bem como é garantido o livre 
acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, 
enfim, tudo que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. Declaro que fui 
informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 
qualquer momento durante a realização do questionário, sem precisar justificar, e de que, por 
desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo. 

Contatos - Pesquisador Responsável: Leandro Galdiano 
Telefone para contato: 21 999240286 
E-mail para contato: leandrogaldiano@id.uff.br 

 
Pesquisador: Valéria Baltar  
Telefone para contato: 21 976239257 
E-mail para contato: vtbaltar@id.uff.br 
 
Declaração – Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo e que tive a 
oportunidade de discutir as informações do mesmo. Todas as minhas perguntas foram 
respondidas e estou satisfeito com as respostas. Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de 
todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, eu 
manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há 
nenhum valor econômico, a receber ou pagar, por minha participação. 

   Li, estou ciente e concordo com os termos referidos 
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Uso de Imagem - Não haverá utilização de imagem, gravação ou áudio.  
 
Devolutiva dos resultados - Caso você queira se manter informado sobre o andamento e o 
resultado desta pesquisa, por favor deixe aqui seu e-mail: 
___________________________________ 
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ANEXO 2 – TABELAS DE ZONAS, REGIÕES E DISTRITOS DOS MUNICÍPIOS DO 

RIO DE JANEIRO, NITERÓI E SÃO GONÇALO 

 
Município do Rio de Janeiro 

Zona Subprefeitura Bairros 

Central 
Centro 

Histórico e 
Zona Portuária  

Bairro Imperial de São 
Cristóvão • Benfica • Caju • Catumbi • Centro • Cidade 
Nova • Estácio • Gamboa •Lapa • Mangueira • Paquetá • Rio 
Comprido • Santa Teresa • Santo Cristo • Saúde • Vasco da 
Gama 

Sul Zona Sul  

Botafogo • Catete • Copacabana • Cosme 
Velho • Flamengo • Gávea • Glória • Humaitá • Ipanema • Jardi
m Botânico • Lagoa • Laranjeiras • Leblon • Leme • São 
Conrado • Urca • Vidigal 

Oeste 

Barra da Tijuca 
e Baixada de 
Jacarepaguá 

Anil • Barra da Tijuca • Camorim • Cidade de 
Deus • Curicica • Freguesia de Jacarepaguá • Gardênia 
Azul • Grumari •  Itanhangá • Jacarepaguá • Joá • Praça 
Seca • Pechincha • Recreio dos 
Bandeirantes • Tanque • Taquara • Vargem Grande • Vargem 
Pequena • Vila Valqueire • Jardim Sulacap 

Grande Bangu  
Bangu • Campo dos Afonsos • Deodoro • Gericinó • Magalhães 
Bastos • Padre Miguel • Realengo • Santíssimo• Senador 
Camará • Vila Kennedy • Vila Militar 

Zona Oeste  
Barra de Guaratiba • Campo 
Grande • Cosmos • Guaratiba • Inhoaíba • Paciência • Pedra de 
Guaratiba • Santa Cruz • Senador Vasconcelos • Sepetiba 

Norte 

Grande Tijuca  Alto da Boa Vista • Andaraí • Grajaú • Maracanã • Praça da 
Bandeira • Tijuca • Vila Isabel 

Grande Méier 

Abolição • Água Santa • Cachambi • Del 
Castilho • Encantado • Engenho de Dentro • Engenho 
Novo • Higienópolis • Jacaré • Jacarezinho • Lins de 
Vasconcelos • Manguinhos • Maria da 
Graça • Méier • Piedade • Pilares • Riachuelo • Rocha • Sampai
o • São Francisco Xavier • Todos os Santos 

Ilha do 
Governador e Z

ona da 
Leopoldina 

Bonsucesso • Bancários • Cacuia • Cidade 
Universitária • Cocotá • Freguesia •  Galeão • Jardim 
Carioca • Jardim 
Guanabara • Maré • Moneró • Olaria • Pitangueiras • Portugues
a • Praia da Bandeira • Ramos • Ribeira• Tauá • Zumbi 

Zona Norte  Acari • Anchieta • Barros Filho • Bento Ribeiro • Brás de 
Pina • Campinho • Cavalcanti • Cascadura • Coelho 
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Município de Niterói        

 
 

Região Bairros 

Praias da 
Baía 

Bairro de Fátima • Boa 
Viagem • Cachoeiras • Centro • Charitas • Gragoatá • Icaraí • Ingá • Jurujuba • M
orro do Estado • Pé Pequeno • Ponta d'Areia • Santa Rosa • São Domingos • São 
Francisco • Viradouro • Vital Brazil 

Norte 
Baldeador • Barreto • Caramujo • Cubango • Engenhoca • Fonseca • Ilha da 
Conceição • Santa Bárbara • Santana • São Lourenço • Tenente Jardim • Viçoso 
Jardim 

Oceânica Cafubá • Camboinhas • Engenho do Mato • Itacoatiara • Itaipu • Jacaré • Jardim 
Imbuí • Maravista • Piratininga • Santo Antônio • Serra Grande 

Pendotiba Badu • Cantagalo • Ititioca • Largo da Batalha • Maceió • Maria 
Paula • Matapaca • Sapê • Vila Progresso 

Leste Muriqui • Rio do Ouro • Várzea das Moças 
  
 
Município de São Gonçalo 

        
Distritos Bairros oficiais 

São 
Gonçalo 

Alcântara • Antonina • Bairro das 
Palmeiras • Boaçu • Brasilândia • Centro • Colubandê • Cruzeiro do 
Sul • Estrela do Norte • Fazenda dos Mineiros • Galo 
Branco • Itaoca • Itaúna • Jardim Alcântara • Lindo Parque • Luiz 
Caçador • Mutuá • Mutuaguaçu • Mutuapira • Mutondo • Nova Cidade • Porto 
do Rosa • Recanto das Acácias • Rocha • Rosane • Salgueiro • São 
Miguel • Tribobó • Trindade • Vila Iara • Zé Garoto 

 Ipiíba 
Almerinda • Amendoeira • Anaia Grande • Anaia 
Pequeno • Arrastão • Arsenal • Coelho • Engenho do 
Roçado • Eliane • Iêda • Ipiíba • Jardim Amendoeira • Jardim Nova 

Neto • Colégio • Complexo do Alemão • Cordovil • Costa 
Barros • Engenheiro Leal • Engenho da 
Rainha • Guadalupe • Honório 
Gurgel • Inhaúma • Irajá • Jardim 
América • Madureira • Marechal Hermes • Oswaldo 
Cruz • Parada de Lucas • Parque Anchieta • Parque 
Colúmbia • Pavuna • Penha • Penha Circular • Quintino 
Bocaiuva • Ricardo de Albuquerque • Rocha Miranda • Tomás 
Coelho • Turiaçu • Vaz Lobo • Vicente de Carvalho • Vigário 
Geral • Vila da Penha • Vila Kosmos • Vista Alegre 
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República • Jóquei Clube • Maria Paula • Rio do Ouro • Sacramento • Santa 
Izabel • Vila Candoza • Várzea das Moças 

 
Monjolos 

Apolo III • Barracão • Bom Retiro • Gebara • Guarani • Guaxindiba • Jardim 
Catarina • Lagoinha • Laranjal • Largo da 
Idéia • Marambaia • Miriambi • Monjolos • Pacheco • Raul Veiga • Santa 
Luzia • Tiradentes • Vila Três • Vista Alegre 

 Neves 
Boa Vista • Camarão • Gradim • Mangueira • Neves • Parada 
Quarenta • Paraíso • Patronato • Porto da Madama • Porto da Pedra • Porto 
Novo • Porto Velho • Vila Lage 

 Sete 
Pontes 

Barro Vermelho • Covanca • Engenho Pequeno • Morro do Castro • Pita • Santa 
Catarina • Tenente Jardim • Venda da Cruz • Zumbi 
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ANEXO 3 – LISTA E ENDEREÇO DOS SUPERMERCADOS PESQUISADOS 

 

Município Bairro Varejista Endereço 
Niterói Icaraí 

 
 
 
 
 
 
Ingá 
 
Santa Rosa 
 
 
Engenho do Mato 
 
 
Maravista 
 
 
Piratininga 
 

Rede Unno - Real 
 
 
Supermercado Princesa 
 
 
Pão de Açucar 
 
Rede Unno Real 
 
 
Via Preço 
 
 
Rede Economia 
 
 
Supermarket 

R. Cel. Moreira Cézar, 106, 
24230-065 
R. Coronel Moreira César, 323, 
24230-063 
 
R. Dr. Paulo Alves, 42, 24210-
440 
 
R. Noronha Torrezão, 327, 
24240-181 
Av.Irene Lopes Sodré, 134, 
24346-040 
Av. Central Ewerton Xavier, 
2.338, 24370-100 
Av. Alm. Tamandaré, 4807, 
24350-380 

Rio de Janeiro Andaraí 
 
Tijuca 
 
Vila Isabel                      
 
 
Bangu 
 
 
Campo Grande 
 
 
Santa Cruz  
 
Botafogo 
 
Copacabana 
 
 
Flamengo 
 
 

Guanabara 
 
Mundial 
 
Extra 
 
 
Guanabara 
 
 
Costa Azul 
 
 
Prezunic 
 
Zona Sul 
 
Zona Sul 
 
 
Pão de Açucar 
 

R Maxwwel, 520, 20541125 
Rua Santo Afonso, 20540-001 
Boulevard 28 de setembro 431, 
20560-000 
Av. Min. Ary Franco, 80, 21862-
005 
Av. Cesário de Melo, 5400, 
23050-101 
R. Dom Pedro I, 53, 23510-010 
Rua Bambina, 36, 22251-050 
Av. Nossa Sra. de Copacabana, 
936, 22060-000 
R. Marquês de Abrantes, 165, 
22230-061 

São Gonçalo Colubandê 
 
 
Mutondo 
 
 
Trindade 

Gran Marchê 
 
 
Guanabara 
 
 
Supermarket 

Av. José Mendonça de Campos, 
1224, 24451-001 
Av. Jorn. Roberto Marinho, 221, 
24451-715 
Av. Dr. Humberto Soeiro de 
Carvalho, 24457-270 

 


