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RESUMO 

 

O presente trabalho traz um levantamento sobre a produção de tomate em Paraíso 

do Tobias, distrito de Miracema/RJ, no noroeste fluminense. Esse levantamento, feito 

através de observação e entrevistas estruturadas, aborda informações da produção 

em si e também de temas relacionados, como o uso de equipamento de proteção 

individual (EPI), o uso dos insumos para a produção da lavoura de tomate, a saúde 

do trabalhador rural, e do armazenamento e descarte das embalagens dos insumos 

utilizados. O uso constante de agrotóxicos e fertilizantes usados pelo pequeno 

produtor rural do distrito, se não for feito corretamente, pode causar sérios danos ao 

meio ambiente, à saúde dos produtores, seus familiares e consumidores. Como sua 

principal fonte de renda é a produção de tomate, devido as pragas que atingem as 

lavouras, os produtores aplicam agrotóxicos no intuito de prevenir e acabar com elas, 

pois seus gastos são altos e geralmente não querem correr os riscos de perdê-las por 

completo as produções ou parte delas. Os plantadores de tomate dessa localidade 

trabalham por conta própria, como meeiros (tendo direito a 40% da produção) ou como 

diaristas. Como resultado do levantamento feito é possível dizer que os produtores 

participantes da pesquisa desconhecem os riscos que esses insumos podem causar 

se forem manuseados de forma incorreta. Para contribuir com a conscientização dos 

produtores locais a respeito dos cuidados necessários no manuseio de insumos (no 

preparo e aplicação), estocagem e descarte das embalagens, foi organizada uma 

palestra, ministrada por um técnico da Defesa Sanitária de Miracema/RJ, com o tema 

“Produtos Fitossanitários”, que aceitou participar da atividade. Ao fim dessa palestra 

foi possível notar o quanto ela foi proveitosa para os produtores locais, que tiraram 

dúvidas durante e após a palestra realizada. Assim, consideramos ser de grande 

relevância que é importante que atividades como esta sejam feitas com mais 

frequência nas localidades com produção de tomate (e outros tipos de plantio) para 

que os impactos à saúde dos trabalhadores rurais (e familiares) e ao ambiente sejam 

minimizados. 

Palavras-chave: Produção de tomate; pequeno produtor; meeiro; agrotóxicos.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work presents a survey about tomato production in Paraíso do Tobias, 

Miracema/RJ district, in the northeast of the state of Rio de Janeiro. This survey, 

carried out through observation and structured interviews, addresses information on 

the production itself and also related topics, such as the use of personal protective 

equipment (PPE), the use of inputs for tomato crop production, and the storage and 

disposal of the packaging of the inputs used. The constant use of agrochemicals and 

fertilizers used by the district's small rural producer, if not done correctly, can cause 

serious damage to the environment, the health of producers, their families and 

consumers. As their main source of income is tomato production, due to the pests that 

hit the crops, farmers apply agrochemicals in order to prevent and stop them, since 

their expenditures are high and generally do not want to take the risks of losing them 

for complete the productions or part of them. Tomato planters in this locality work on 

their own, as sharecroppers (who are entitled to 40% of production) or as day laborers. 

As a result of the survey done it is possible to say that the producers participating in 

the research are unaware of the risks that these inputs can cause if they are handled 

incorrectly. In order to contribute to the awareness of the local producers regarding the 

necessary care in the handling of inputs (in the preparation and application), storage 

and disposal of the packages, a lecture was organized, given by a technician of the 

Miracema/RJ Sanitary Defense, with the theme "Phytosanitary Products", which 

accepted to participate in the activity. At the end of this lecture it was possible to note 

how useful it was to the local producers, who doubted during and after the lecture. 

Thus, we consider it to be of great relevance that it is important that activities such as 

this be done more frequently in localities with tomato production (and other types of 

planting) so that the health impacts of rural (and family) workers and the environment 

are minimized. 

Keywords: Tomato production; small producer; tenant farmers; pesticides.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da Revolução Verde foi possível observar mudanças nos processos 

agrícolas para melhorar e aumentar o abastecimento de alimentos para toda a 

população mundial. Essas mudanças se basearam, principalmente, no uso de 

produtos químicos (MOREIRA et al., 2002). Esses produtos químicos eram 

incentivados por políticas nacionais, o que garantia a comercialização e o uso no 

combate às pragas que prejudicavam as plantações, além de aumentar a 

produtividade. Porém, os agricultores, diretamente ligados às produções de alimentos, 

e os consumidores, ligados de forma indireta a essa produção, não foram instruídos 

para os cuidados de manuseio e consumo destes produtos, o que tem ocasionado um 

uso de forma indiscriminada dos agrotóxicos, visando apenas o aumento da 

produtividade para aumento de lucro, o que gera problemas para a saúde dos 

agricultores e de suas famílias, para a saúde dos consumidores, e para todo o 

ambiente de uma maneira geral, devido aos impactos da contaminação dos solos, 

recursos hídricos e fauna dos locais de produção. 

Levantamentos realizados por Bombardi (2011) mostram que no ano de 2006, 

das propriedades com até 10 hectares, aproximadamente 26,6% das propriedades 

fizeram uso de agrotóxicos em suas produções. E das propriedades com áreas de 10 

a 100 hectares, a porcentagem de propriedades que já fizeram uso de agrotóxicos em 

suas produções atinge 36%. Isso mostra que dos pequenos produtores, um pouco 

mais de ¼ faz uso de agrotóxicos para melhorar e proteger suas plantações. 

Dentro desse quadro dos pequenos produtores, encontram-se os produtores 

de tomate localizados na bacia do Ribeirão do Bonito (no distrito de Paraíso do Tobias, 

município de Miracema/RJ). As ações antrópicas desta localidade, por meio da 

utilização de agrotóxicos nas lavouras de tomate, acabam causando impactos 

ambientais através da absorção de resíduos químicos no solo e ao seu arredor, e em 

suas fontes de aguas subterrâneas. Os agentes naturais que contribuem para 

transportar os resíduos químicos para as proximidades das plantações são a chuva e 

o vento. 

Essas lavouras são feitas geralmente perto de ribeirões, rios, córregos entre 

outros, pois as plantações de tomate precisam de muita água para a sua irrigação. Os 
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agricultores de Paraíso do Tobias não fazem o uso correto do agrotóxico e não usam 

o equipamento de proteção obrigatório pelo fato de sentirem-se incomodados. Porém 

eles não sabem o grande risco que correm. 

Outro fato a ser observado, é que eles não fazem o descarte correto das 

embalagens desses produtos, que é lavar e entregar na loja onde foram comprados. 

Eles usam uma caixa d’água velha para preparar o produto a ser aplicado na lavoura 

para acabar com as pragas, controlar os insetos e doenças que afetam os frutos. 

O uso constante e incorreto da aplicação desse produto pode causar a 

contaminação da água, do solo e do ar. Sendo que a maior parte desses produtos não 

atinge o alvo mais importante que são as pragas, e sim atingindo as águas superficiais 

e subterrâneas. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Por ser filha de um produtor de tomates e por muitas vezes acompanhá-lo 

durante o processo de plantio e a colheita, pude observar que o uso e o descarte dos 

agrotóxicos não era feito de maneira correta, principalmente nos arredores do Ribeirão 

do Bonito, em Paraíso do Tobias. Com isso, ao iniciar meus estudos em Ciências 

Naturais, tive a iniciativa de contribuir para a conscientização desses agricultores a 

utilizarem corretamente tais produtos, assim como descartá-los, a fim de que os 

impactos ao meio ambiente sejam menores ou até mesmo extintos, pois de acordo 

com Araújo, Nogueira e Augusto (2000), os praguicidas são responsáveis por mais de 

20.000 mortes não intencionais por ano, sendo que a maioria ocorre no Terceiro 

Mundo, onde se estima que 25 milhões de trabalhadores agrícolas são intoxicados de 

forma aguda anualmente. Cerca de 70% dos praguicidas produzidos por ano são 

consumidos em países considerados desenvolvidos. No entanto, maior quantidade de 

mortes decorrentes da exposição humana a esses agentes é observada nos países 

em desenvolvimento. 

Outro motivo que me levou a realizar uma pesquisa dentro dessa temática e 

com essa abordagem é o fato de que considero essa pesquisa muito importante para 
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a minha localidade, pois através dela posso contribuir para levar a informação aos 

produtores de tomate do distrito de Paraíso sobre o uso correto dos produtos 

fitossanitários que são utilizados por eles, sobre a utilização do Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) e os descarte das embalagens. Acredito que essa 

informação seja importante não só para o cuidado com a saúde dos produtores e 

consumidores, e com um maior cuidado com o ambiente (devido a contaminação do 

mesmo), mas também para contribuir com informações que fomentem a discussão de 

outras questões mais atuais como os aspectos financeiros e políticos existentes 

atrelados a agricultura. 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Geral 

O objetivo principal é difundir conhecimentos acerca dos limites e 

possibilidades da utilização adequada dos agrotóxicos para os produtores de tomate 

do distrito de Paraíso do Tobias quanto ao uso correto dos agrotóxicos, assim como 

o descarte de suas embalagens e o risco que podem causar à saúde da população se 

forem utilizados de maneira incorreta. 

 

3.2. Específicos do projeto 

 Levantar informações a respeito da produção de tomates do distrito 

Paraíso do Tobias/RJ; 

 Levantar informações sobre alguns sintomas da saúde dos agricultores 

devido ao uso dos agrotóxicos na produção de tomate; 

 Alertar aos agricultores sobre a importância do uso do Equipamento de 

Proteção Individual (EPI); 

 Apresentar aos agricultores meios alternativos que possibilitem a 

diminuição do uso de agrotóxicos em suas lavouras; 
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 Apresentar aos agricultores as possibilidades de agrotóxicos e medidas 

menos agressivas ao meio ambiente como um todo (incluindo os seres 

humanos e demais seres vivos).  

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO  

4.1. Breve histórico da agricultura 

Antes de começar a tratar do tema escolhido para abordagem deste trabalho é 

importante definir termos e traçar um histórico que se relacionam com o trabalho 

desenvolvido. 

Fazendo um breve histórico da agricultura e seu desenvolvimento até o século 

XXI, é possível colocar que desde o início das primeiras civilizações, quando o homem 

deixou e ser nômade e passou a se fixar em uma localidade, a agricultura se iniciou. 

Com o aumento da população e o desenvolvimento de comunidades (e 

sociedade), também se desenvolveram outras necessidades de produção, em 

variedade e quantidade. É na segunda metade do século XX que ocorre a chamada 

“Revolução Agrícola Contemporânea”, onde são desenvolvidos e aumentados o uso 

de motores e máquinas para auxiliar no processo plantio-colheita, além de seleção 

biológica de sementes, aumento do uso de fertilizantes para aumentar a produção e 

produtividade das plantações, dentre outros (MAZOYER; ROUDART, 2010). 

A Revolução Verde surgiu no início do ano de 1960, como uma variação da 

Revolução Agrícola Contemporânea, desenvolvendo-se bastante em diversos lugares 

do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. Foi organizada na 

distinção de grandes variedades de produtos de exportação, através do uso constante 

e massivo de agrotóxicos, produtos de tratamento químico e biológico das lavouras, 

controle de uso de água de irrigação e equipamentos que automatizassem a colheita 

e aumentassem a produção. Essas medidas a serem adotadas pelos produtores 

foram amplamente incentivadas pelas indústrias fabricantes para que este produtores 

comprassem esses novos produtos para aumentar produção e consequentemente 

seu lucro (MAZOYER; ROUDART, 2010; BOMBARDI, 2011). 
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Agricultura esquecidas, vários camponeses dos países em desenvolvimento, 

em nenhum momento tiveram alcance aos bens utilizados na produção ou em outras 

revoluções rurais. Em algumas regiões que adquiriram ou outras dessas duas 

revoluções, alguns camponeses jamais compraram os produtos para que suas 

produções pudessem avançar (MAZOYER; ROUDART, 2010).  

De acordo com o World Resources Institute (WRI), a maioria dos pesticidas 

comercializados nos países subdesenvolvidos até a década de 90 consistia de 

organoclorados e carbamatos, conhecidos por sua alta toxicidade (WRI, 1998). O uso 

errôneo, desregulado, equivocado e/ou indiscriminado dos pesticidas trazia e ainda 

traz sérios problemas ao ambiente e aos seres vivos. Dados da Associação Nacional 

de Defensivos Agrícolas (ANDEF) mostram que o uso de pesticidas duplicou na 

década de 90, sendo que os herbicidas representam cerca de 85% desse aumento 

(SILVA, 1999). 

Segundo a Lei Federal nº 7.802 de 11/07/89, regulamentada através do 

Decreto 98.816, em seu Artigo 2º, Inciso I, que define o termo Agrotóxico para os 

pesticidas, existem atualmente no mercado 300 princípios ativos e 1200 formulações 

de defensivos agrícolas. Apesar da alta probabilidade de contaminação e persistência, 

somente em 1985, através da Portaria n o 329/85, os produtos organoclorados 

destinados à agropecuária tiveram uso, comercialização e distribuição proibidos em 

todo o território nacional (GONZAGA, 2010). 

 

4.2. Uma breve explicação sobre os agrotóxicos 

Os primeiros agrotóxicos utilizados na agricultura eram substâncias 

inorgânicas, consideradas instáveis e muito persistentes (BAIRD, 2002). 

O primeiro composto orgânico utilizado na agricultura, como inseticida, foi o 

chamado DDT (para-diclorodifeniltricloroetano), que pertencente à classe dos 

agrotóxicos organoclorados. Depois de anos de pesquisas, devido aos efeitos 

adversos do DDT e de outros compostos organoclorados de estrutura química 

semelhante, e com a necessidade de continuar aumentando a produção agrícola, 

foram desenvolvidos outros compostos orgânicos com ação inseticida que fossem 

menos persistentes no ambiente, ou seja, compostos que não se acumulassem no 
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ambiente por longos períodos de tempo, tais como compostos classificados como 

organofosforados, como carbamatos e como piretróides (SPIRO; STIGLIANI, 2009). 

Os compostos organofosforados e os carbamatos, utilizados como inseticidas, 

foram os primeiros agrotóxicos sintéticos e são considerados eficientes devido as suas 

características de estabilidade química, de baixa solubilidade em água (o que diminui 

suma mobilidade no ambiente), de toxicidade alta para os insetos e baixa toxicidade 

para seres os humanos. Porém, apesar da baixa toxicidade para os humanos, esses 

compostos são fácil e rapidamente absorvidos pela pele, além também serem 

inalados durante o uso, e de serem ingeridos através dos alimentos que utilizaram 

esse composto na sua produção. A atuação desses compostos no organismo é 

diretamente no sistema nervoso, interferindo no equilíbrio de sódio/potássio das 

células nervosas, causando impulsos nervosos sucessivos que alteram o 

funcionamento desse organismo (D'AMATO; TORRES; MALM, 2002). 

Os piretróides são compostos naturais inseticidas bastante eficientes, e foram 

pesquisados/descobertos devido aos problemas da introdução de compostos 

xenobióticos no ambiente e seus efeitos à saúde humana. O mecanismo de ação dos 

piretróides se baseia em paralisia seguida de morte; e não são muito persistentes no 

ambiente (SANTOS; AREAS; REYES, 2007). Também existem piretróides sintéticos 

que foram desenvolvidos a partir de estudos sobre os piretróides naturais; este foram 

desenvolvidos para resolver alguns problemas de estabilidade química, e aumento de 

eficiência desses compostos, o que também aumentou suas toxicidades sem 

aumentar o tempo de persistência no ambiente. 

 

4.3. Pequenos produtores e a agricultura familiar 

Para que os produtores se tornassem competitivos no mercado era preciso um 

investimento financeiro muito alto em área, insumos e um caro pacote tecnológico, 

que excluía os pequenos produtores. Isso fez com que se desse início a uma 

concentração da produção agropecuária em um número cada vez menor de 

estabelecimentos cada vez maiores. Esse movimento era visto como uma parte de 

uma sequência “natural” e necessária para que o setor agropecuário não atrase seu 

desenvolvimento (BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROU, 2003).  
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Lutando por um espaço nesse mercado sendo dominado pelas grandes 

produções, existem os pequenos produtores e a prática da agricultura familiar, que 

auxilia não apenas ao sustento da família produtora, mas também favorece ao 

pequeno comercio que gera renda para esta família, evitando assim o êxodo rural a 

fim da melhoria da qualidade de vida e de emprego para a população rural (BUAINAIN; 

ROMEIRO; GUANZIROU, 2003; SCHNEIDER, 2003). 

São considerados pequenos produtores aqueles que deveriam ser favorecidos 

politicamente, sendo aqueles que trabalham no estabelecimento familiar (próprias 

plantações), sem empregados definitivos trabalhando para eles (PICOLOTO, 2014). 

A agricultura familiar é uma categoria social que já tem muito tempo, ela é 

tratada como um novo componente da condição de produtor moderno se 

diferenciando do camponês tradicional. Tem como conceito principal a família ser 

dona de suas próprias produções e trabalhar nas suas próprias lavouras. As formas 

de agricultura familiar na sociedade, definidas por Wanderley (1999), são 

apresentadas a seguir: 

 O campesinato- ainda continua, apesar de ter desaparecido da sociedade 

tradicional, se reproduz nas sociedades modernas. 

 As formas modernas de agricultura familiar- são aquelas que tentam se 

adaptar aos impactos causados pelas transformações, através de uma atual 

circunstância da reprodução, tornando-se administrador da agricultura 

moderna. 

 Herança do passado- tem sido estudado por estudiosos com a interrupção 

alta e concreta relacionada ao passado. O estado tendo como interesse gerar 

um novo personagem diferente do camponês. 

 

4.4. Agroecologia versus agricultura convencional 

A agroecologia é um tipo de sistema de agriculturas alternativas no intuito de 

desenvolver a biodiversidade sociocultural, é campo de aprendizagem que busca 

diminuir as explorações na natureza e os modelos de produção que agridem o meio 

ambiente (CARVALHO; et al, s.a.). 
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A Agroecologia surgiu como uma alternativa de melhoramento da agricultura 

convencional, com uma concepção em produzir alimentos mais saudáveis e sem o 

uso de agrotóxicos. É uma ciência que utiliza na agricultura os saberes da Ecologia, 

procurando igualar todos os elementos do sistema alimentar (ALCANTARA, s.a.). 

A preservação da agrodiversidade é caracterizada pela preservação dos locais, 

geralmente feita por agricultores tradicionais, o que esses agricultores têm em comum 

é a produção familiar. Contribuindo para a conservação das espécies e raças de 

animais e plantas (FONSECA et al., 2015). 

Agricultura Convencional (agricultura moderna), a partir do século XVIII que o 

homem começou a produzir em grandes proporções, com o surgimento das 

tecnologias aumentando a produção de alimentos, através de novos conhecimentos 

de pesquisa cientifica e do conhecimento que tem os agricultores (EHLERS, 2017). 

Há um certo duelo entre a agroecologia e a agricultura convencional devido a 

interesses políticos e econômicos das industrias produtoras de tecnologias e insumos 

agrícolas, e isso faz com que os produtores vão em busca de meios tecnológicos para 

aumentar a sua produção, causando sérios danos à saúde (sua, de sua família e dos 

consumidores de seus produtos) e ao meio ambiente. Cultivando de forma natural, e 

produzindo alimentos mais saudáveis sem o uso de agrotóxicos, o produtor poderá 

diminuir a degradação do meio ambiente e diminuindo os problemas de saúde que 

estão relacionados ao uso inapropriado dos agrotóxicos. 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

Para este trabalho a metodologia divide-se em quatro etapas distintas, que se 

distribuem entre planejamento (que é composto por estudo do tema e de questões 

relacionadas ao tema escolhido, e o estudo do local de pesquisa), levantamento de 

dados no local de estudo, e a proposta e execução da remediação. Estas etapas são 

apresentadas com mais detalhes a seguir. 
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5.1. Revisão de literatura 

As informações gerais sobre o cultivo de tomate, bem como seus impactos 

ambientais e econômicos foram obtidas através de levantamento em diferentes bases 

de dados, bem como entrevistas com os agricultores para levantamento de 

informações locais, como já apresentado em itens anteriores e em caracterizações a 

seguir.  

 

5.2. A área de estudo 

A escolha da área de estudo foi feita por um interesse pessoal, pois está 

relacionado com o meu cotidiano, o que facilita a pesquisa e a atuação. Então a área 

de estudo é o distrito de Paraíso do Tobias/RJ e o Ribeirão do Bonito, bem como a 

produção de tomate e os meeiros locais, apresentados a seguir. 

 

5.2.1 O distrito de Paraíso do Tobias e seu Ribeirão 

O distrito de Paraíso do Tobias (figura 1), criado pela lei estadual n. 1728/21 

(IBGE, 2017), se localiza no interior do noroeste fluminense, está ligado ao município 

de Miracema pela decisão de divisão territorial de 1960 (IBGE, 2017).  

Figura 1: Localização do distrito Paraíso do Tobias e sua proximidade com os municípios de 

Miracema e Santo Antônio de Pádua. 

 

Fonte: Google Maps. 
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Na figura 2 é possível identificar as vias de acesso a Paraíso do Tobias. A 

marcação número 1 indica a via de acesso de quem vem de Miracema; a marcação 

número 2 indica a via de acesso de quem vem de Monte Alegre (distrito de Santo 

Antônio de Pádua); a marcação número 3 indica a via de acesso de quem vem de São 

José de Ubá; e a marcação número 4 indica um atalho por uma estrada, vindo de 

Miracema. 

 

Figura 2: Vias de acesso ao distrito de Paraíso do Tobias. 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Google Earth, 2018 

 

 

 

Esse distrito, com população em torno de 5mil habitantes, é cortado pelo 

Ribeirão do Bonito (marcação em vermelho na figura 3), que pertence a microbacia 

hidrográfica do Médio Ribeirão do Bonito e do Médio Ribeirão Santo Antônio. Sua 

nascente é na Serra dos Pirineus, em Goiás, e desemboca na região do São Pedro 

do Bonito em Matogrosso do Sul. 
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Figura 3: a posição do Ribeirão do Bonito em relação ao distrito de Paraíso do Tobias. 

Fonte: adaptado de Google Earth (2018). 

 

Na figura 4, há o destaque para o posicionamento da produção de tomates 

dessa temporada (marcação 3) em relação ao centro do distrito de Paraíso do Tobias 

(marcação 1), e a posição do ribeirão do bonito nas proximidades da plantação 

(marcação 2). 

 

Figura 4: Localização da produção de tomates em relação ao ribeirão do bonito e ao centro do 
distrito. 

 

Fonte: adaptado de Google Earth (2018). 

 

De acordo com Dantas e colaboradores (2005), essa região de paraíso do 

Tobias pertence a uma depressão interplanáltica do Vale do rio Pomba, com muitas 

colinas, morrotes e morros baixos, compostos por latossolos e argissolos vermelho-

amarelos. 
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É um lugar com pouco desenvolvimento, onde sua principal fonte de renda é a 

agricultura. Possui um pequeno comércio que abrange mercados, lojas, bares, 

açougues e farmácias. Com duas escolas (Municipal e Estadual), grande parte da 

população não precisa ir para os grandes centros para estudar; e na área de saúde, 

possui um Posto de Saúde (PSF). No lazer possui um campo de futebol e uma quadra 

de esportes, além de uma praça com academia comunitária e parque infantil. 

O distrito é isolado dos considerados grandes centros, como Santo Antônio de 

Pádua, São José de Ubá e Itaperuna, como pode ver na figura 1. Possui apenas uma 

linha de ônibus com horários restritos para Miracema, contribuindo desse modo com 

um atraso no desenvolvimento local devido à falta de outras alternativas de transporte 

público. 

 

5.2.2 O levantamento de informações de produção local 

O levantamento de informações referentes a produção de tomates em Paraíso 

do Tobias foi realizado com visitações ao local de uma das produções, com a 

realização de observações e entrevistas com os pequenos produtores presentes. As 

informações levantadas foram sobre os agrotóxicos que eles utilizam no processo de 

plantio de tomate, além do procedimento de plantio (já apresentado com as imagens 

obtidas durante as visitas dentro do referencial teórico deste trabalho), como é 

realizado o armazenamento dos agrotóxicos e como eles preparam os que são 

aplicados na lavoura, e algumas questões relacionadas ao uso de equipamento de 

proteção para o manuseio durante o plantio, a produção e a colheita. 

 

5.3. Proposta de intervenção 

Para promover conscientização a população, principalmente os pequenos 

produtores e meeiros, foi organizada uma palestra sobre a importância do 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), sobre os cuidados com o armazenamento 

e descarte das embalagens dos agrotóxicos, sobre cuidados básicos com a saúde no 

campo, e sobre o uso de agrotóxicos menos agressivos na plantação de tomate. Essa 
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palestra foi divulgada verbalmente para os diretamente interessados, e aberta para 

que a comunidade do distrito pudesse participar. 

 

6. Caracterização do objeto de estudo 

6.1. A produção de tomate 

O tomate da família da solonácea, tendo como origem na América Central e do 

América do Sul, Equador, Peru, Bolívia. Sua composição é constituída de 

aproximadamente 25% de água e sua outra parte com aproximadamente 5% de 

ácidos, açucares, sólidos, etc. Sua espécie mais produzida mundialmente, cujo nome 

científico é Lycopersicon esculentum (CARVALHO, 2014). 

O aumento de seu consumo cresceu rapidamente, devido às redes de comida 

fast-food que o utilizam frescos e processados (CARVALHO; PALIUCA, 2007). Desse 

modo, houve uma grande necessidade de se produzir alimentos com mais rapidez, 

crescendo assim a procura por produtos industrializados ou semiprontos, como 

catchup e molhos pré-preparados. 

Rico em vitaminas A e C, licopeno, fósforo, ferro, cálcio e por possuir algumas 

características medicinais, pesquisas indicam que seu consumo previne câncer 

(CARVALHO; PALIUCA, 2007). A busca por esse fruto foi reforçada através da 

procura de alimentos saudáveis, proporcionando assim, o aumento na venda do 

produto fresco. 

A plantação de tomate no Brasil é especialmente plantada na região Sudeste, 

com 39% da produção nacional, a cultura do tomate é muito acessível a pragas e 

doenças que atacam as plantações. Por isso são necessárias a utilização de 

fungicidas e de inseticidas, crescendo as despesas e causando problemas sérios de 

saúde aos produtores que fazem a pulverização, contaminação dos tomates e do meio 

ambiente. O Brasil vende mais de 2000 variedades de agrotóxicos, alguns produtos 

são de venda proibida, e mesmo assim são vendidos e usados no país. Em 2011, a 

comercialização de defensivos agrícolas foi de US$ 8,5 bilhões de dólares, 

aumentando 14,4% no ano seguinte. Os municípios mais importantes na produção do 
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tomate no estado do Rio de Janeiro são: Cambuci, São José de Ubá e Paty Alferes 

(CARVALHO; PONCIANO, 2016). 

 

6.2. A plantação e seu processo 

O tomateiro é um fruto, mais muitas pessoas consideram um legume por 

pertencer a família das solonáceas e por fazerem fecundação, apresenta diversos 

tipos, podendo ser consumido de diversas formas, no município de Paraíso do Tobias 

ele é plantado com o auxílio de estacas de bambu que são fixadas no solo, fazendo 

com que os pés de tomate cresçam paralelamente a ele, sendo amarrado com tiras 

de plástico (DUSI et al., 1993; ALMEIDA, 2017). 

O tomate desenvolve-se bem em clima subtropical, geralmente plantado em 

lugares mais altos (morro) e se adaptam bem com temperaturas média a 18ºC, o fruto 

é irrigado diariamente, o excesso de água nos pés de tomate e as variações de 

temperatura podem influenciar no aparecimento de pragas e doenças (DUSI et al., 

1993). 

A noite quando a temperatura é alta favorece o crescimento do fruto, mais não 

podendo passar de uma certa temperatura, podendo prejudica-los. O sol muito quente 

faz com que os tomates amadureçam muito depressa e muitas das vezes o produtor 

não consegue dar conta de colher todos os tomates, ficando no pé e se tornando 

improprio para a comercialização (DUSI et al., 1993). 

Como nosso país tem clima tropical, a melhor época de plantio do tomate é na 

época da seca, entre os meses de Abril e Agosto, período este em que se deve fazer 

a semeadura de acordo com o clima da nossa região (NUNES; OLIVEIRA; FAZOLIN, 

1996). 

Há vários tipos de tomate, dentre os quais podemos citar: Carmem, Caqui, 

Holandês, Débora, Italiano, Cereja, Sweet Grapes, Biquinho, Cereja redondo, T2 

Seleção, Maçã, Touceira, P4 2010, Seco, Saladete Piriforme, Saladete, Piriforme 

Amarelo, Cereja Comprido e Coração de Galo (LOBO, 2015).  

De acordo com informações obtidas através dos produtores de tomate de 

Paraíso do Tobias, que participaram da pesquisa aqui realizada, a produção de tomate 
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local segue algumas etapas. Primeiro, as mudas são produzidas a partir da mistura 

do substrato (composto por esterco bovino, terriço e carvão de casca de arroz) com a 

terra (Figura 5), que são colocados em bandejas de isopor ou plástico, próprias para 

a plantação de hortaliças (Figura 6a e figura 6b, respectivamente).  

Figura 5: Mistura de substrato e terra. 

 

Fonte: a autora. 

 

Figura 6: Bandeja de isopor e de plástico usado para plantação de hortaliça. 

   

Fonte: a autora.  

 

Em seguida, molha-se a mistura da bandeja e planta-se as mudas, colocando-

as a numa profundidade de aproximadamente 1 cm, que nascem com 

aproximadamente 8 dias e são armazenadas numa estufa produzida pelos 

agricultores que ali trabalham. Essa estufa é feita artesanalmente pelos próprios 
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produtores ela é construída com bambu, lona (plástico preto) e por pindoba (espécie 

de palmeira). (Figura 7a e figura 7b).  

Figura 7: Mudas de tomate na estufa (parte interior) e a parte externa da estufa. 

  

Fonte: a autora. 

 

As mudas dentro da estufa (Figura 6b e figura 7a) são irrigadas diariamente, 

sem que fiquem encharcadas e ficam na estufa por aproximadamente 30 dias, que 

estejam no tamanho em que possam ser replantadas diretamente nas covas. 

Antes de levar as mudas para a cova é necessário preparar a cova (Figura 8). 

A adubação orgânica é essencial para os produtores e por isso utiliza-se mais ou 

menos 500 gramas de esterco bovino (adubo orgânico) em cada pé de tomate.  

Figura 8: O adubo orgânico depositado nas covas. 

 

Fonte: a autora. 
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Em cada lugar da cova onde vai ser plantado os pés de tomate, é colocado 

também o que eles chamam de adubo de cova que é o complemento químico de 

nutrientes (fertilizante químico), o Basíduo que é utilizado via solo para o 

desenvolvimento das raízes e disponibilidade de nutrientes. Essa colocação é feita 

com aproximadamente 8 dias antes da plantação das mudas e por isso deve-se 

manter o solo sempre úmido. 

O transplante das mudas (Figura 9) é feito a partir da semeadura, quando as 

elas completam de 25 a 30 dias, sendo assim transplantadas para seu respectivo 

local, que são os camalhões, cujo espaçamento tem que ser de 80cm a 1m de largura, 

com duas mudas em cada cova. Após 15 dias do transplante das mudas para a cova 

aplica-se para broca, quando os pés começarem a dar flor e presença de insetos o 

Lannate, preparo da calda100mL/100L de água ou 21,5g i.a./100L de água (1000 litros 

de calda/ha) 

Figura 9: transplante das mudas para o solo. 

 

Fonte: a autora. 

 

A irrigação deve ser de forma adequada, a fim de manter o solo úmido. Feita 

através de mangueiras, coloca-se na saída desta um pano para que possa diminuir a 

pressão da água e não danifique os pés de tomates. 

 Para as áreas não cultivadas, deve-se fazer a roçagem, encoivaramento, 

destoca, aração e gradagem, sendo que a aração deverá ser feita à profundidade de 

20-30cm, aplicar o calcário e gradear. Esta operação deve ser realizada aos 60-90 

dias antes do transplante, mantendo o solo úmido e de 15 a 20 dias do plantio, deve-
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se fazer outra aração e gradagem, a abertura de sulcos ou confecção dos camalhães, 

onde esses são feitos manualmente ou com sulcadores à profundidade de 20 cm e 

espaçados de I,0m entre si. Os camalhães devem ter 0,4m de largura, 0,20 a 0,25m 

de altura e distanciados de 0,6m entre si. As covas para plantio devem ser feitas no 

centro do camalhão (NUNES; OLIVEIRA; FAZOLIN, 1996). 

Ao serem transplantadas na terra, as mudas vão crescendo de uma maneira 

imprópria, não conseguindo crescer de forma vertical. Desse modo elas devem ser 

amarradas à estaca de bambu com uma tira plástica própria para essa atividade de 

15 em 15 dias para que os pés não caiam e cresçam sempre paralelas às estacas de 

bambu até seu comprimento final para que sejam podadas para que o pé não cresça 

mais (Figura 10). De acordo com que os brotos vão crescendo, eles têm que ser 

arrancados a fim de impedir que os pés de tomates percam sua força e não cresçam. 

Figura 10: pés de tomate amarrados às estacas. 

 

Fonte: a autora. 

 

Através do controle fitossanitário a plantação é inspecionada diariamente, para 

verificar a eventual ocorrência de doenças e pragas e adotar o método de controle 

mais adequado a cada situação Ataque de pragas (Pulgão de guia), utilizando o 

Orthene, modo de preparo da calda 750 BR- 500-750 L/ha, e a Pinta preta utilizando 

Cuprogarb, tendo como modo de preparo da calda 250-300g/100L água. Também faz-

se a adubação em cobertura, que é efetuada de acordo com o desenvolvimento e as 

necessidades da planta, para encher os frutos. De modo geral, aplicam-se por cova 

de 25 a 30 g de mistura preparada com 10 kg de nitrogênio e 20 kg de potássio, dos 

30 aos 35 dias e dos 60 aos 70 dias do transplantio.  
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Através das capinas mantém-se a cultura até o início da colheita, livre de 

plantas invasoras, que concorrem em água, luz e nutrientes com o tomateiro ou são 

hospedeiras de pragas e doenças.  

Através do trato cultural chamado amontoa, o crescimento das raízes 

adventícias é favorecido melhorando a absorção de água e nutrientes. Após o 

pegamento das mudas no campo, o replantio necessário, o tutoramento e a primeira 

adubação de cobertura, torna-se necessário fazer uma amontoa removendo a terra 

da entre linha para o pé das plantas formando uma leira com uma altura de 

aproximadamente 30cm. Usado para reforça e engrossa a folha; requeima o Dithane 

o modo de preparo da calda-NT- 3,0Kg/ha, aplicação terrestre 800-1200 L/ha. E 

utilizado para Foliar e nutrir o Link agrichem que é um fertilizante liquido. Após todo 

esse processo, inicia-se a colheita, que é feita quando os frutos apresentarem 

mudança de coloração de verde para vermelho (Figura 11a e figura 11b), o que ocorre 

a partir de 80 dias após a semeadura.  

Figura 11: pés de tomate em ponto de colheita e processo de colheita. 

          

Fonte: a autora. 

 

Estes devem ser classificados por tamanho em grandes, médios e pequenos 

(Figura 12) para embalagem e comercialização, sendo que aqueles com a coloração 

uniforme, limpos, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e resíduos 

de agrotóxicos, são embalados em caixas plásticas ou de madeira (Figura 13) com 

capacidade de 22 a 25kg (NUNES; OLIVEIRA; FAZOLIN, 1996). 
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Figura 12: barraca de separação e embalo do tomate. 

 

Fonte: a autora. 

 

Figura 13: tomate em embalagem de madeira para transporte. 

 

Fonte: a autora. 

 

6.3. A produtividade: aumento do rendimento da produção 

Uma das causas do uso constante do agrotóxico é o medo que os agricultores 

têm de perder ou ter prejuízos com suas lavouras, pois os gastos são onerosos e o 

uso de agrotóxicos é o único meio que eles têm de conhecimento e/ou condições 

práticas de utilização de prevenir e controlar as pragas que atacam as lavouras 

(FILHO; MARIN; FERNANDES, 2009). Esse controle é químico, e seu uso é frequente 

e constante através de pulverizações, sendo aplicado desde a semeadura, 
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dependendo da praga que está atacando-a, pois qualquer descuido com a lavoura 

pode causar a morte dos pés de tomates, causando muitos prejuízos ao agricultor. 

Até os anos 1970, quando o plantio não era tão intensivo, o uso de agrotóxicos 

era relativamente pequeno. Com o passar do tempo, aumentou-se, 

consideravelmente, a área plantada e, consequentemente, a pressão de inócuos de 

pragas e doenças associadas à cultura, exigindo-se, assim, uma intervenção cada vez 

mais intensiva, com reflexos no aumento do custo de produção e rendimento superior, 

para compensar o investimento inicial (FILHO; MARIN; FERNANDES, 2009). 

No início dos anos 1980, apareceu a traça do tomateiro (Tuta absoluta) e 

constituiu-se o primeiro grande problema fitossanitário na cultura do tomate, na região 

de Goianápolis. Porém, os produtores entrevistados afirmaram que esta não é mais a 

praga chave da cultura na região. Embora ainda exista, ela é controlada com o uso de 

inseticidas químicos e, desde meados da década de 1990, não provoca grandes 

prejuízos (FILHO; MARIN; FERNANDES, 2009). Alguns técnicos entrevistados 

avaliaram que, embora os agricultores considerem que o controle da traça tenha 

ocorrido em função de novos produtos que apareceram, o recuo dessa praga talvez 

tenha decorrido em função de alguma mudança climática. 

Hoje vários produtores acreditam somente em produtos químicos, chamados 

por eles de “remédios” ou “venenos”. Só de ouvir falar que uma determinada praga ou 

doença afetou outros produtores, que a busca por um agrotóxico para prevenir aquela 

moléstia em sua lavoura aumenta (FILHO; MARIN; FERNANDES, 2009). 

Porém existem algumas práticas de produção agroecológicas de tomate. Como 

por exemplo: 

 Fertirrigação por gotejamento: fornece a quantidade necessária de água para 

os pés de tomate. 

 Ensacamento de pencas de tomate: são utilizados sacos de papel específico 

para essa atividade, para ensacas as pencas quando elas estiverem em 

período de floração. 

 Utilização de fitilho nas lavouras: os pés de tomate são amarrados com fitilhos 

de forma vertical, reduzindo a presença de pragas e caso de doenças, retirando 

aquelas estacas de bambu foram utilizadas várias vezes estando 

contaminadas. 
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 Manejo integrado: são colocados na lavoura insetos e inimigos naturais, para 

combater as pragas e insetos que estão atacando as plantações. 

 

Os tipos de agrotóxicos mais utilizados no controle de pragas, doenças e 

insetos nas lavouras de tomate (CASTRO; BRANDÃO; MACEDO, 2008) são: 

 Grupo funcional – acaricida – fungicida 

Dithane, Manzate, Deltaphos, Hostathion 400 BR, Lorsbam Ml, Meothrim, 

Orthene, Pirate, Tamaron, Thiodan, Vertimec, Abamectrim, Assist. 

 Grupo funcional – adjuvante – inseticida 

Óleo mineral, Óleo vegetal 

 Grupo funcional – bactericida 

Agrimicina, Cobre Sandor Kg, Kocide, Reconil Kg, Recop 

 Grupo funcional – espalhante adesivo 

Espalhante 

 Grupo funcional – fungicida 

Amistar, Antracol, Bravonil, Censor, Cercobim, Cobox, Cuporgrap, Curzate, 

Daconil, Folicur, Forum, Galbem, Metiotifan, Orthocide, Previcur, Ridomil, 

Thiobel 

 Grupo funcional – inseticida 

Actara, Astron, Confidor, Decis, Fastac, Karate, Malation, Match, Piredan, 

Pounce, Provado, Rimon, Ripcord, Rumo. 

 

Em um estudo realizado pela ANVISA (Agência Brasileira de Vigilância 

Sanitária) em âmbito nacional (ou seja, em todos os estados do país) para diversos 

tipos de plantação, dentro do Projeto de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (PARA), mostrou que das 3.130 amostras coletadas e analisadas, 

aproximadamente 30% apresentaram irregularidades como ultrapassar o LMR (Limite 
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Máximo de Resíduos) e/ou apresentar resíduos de agrotóxicos proibidos em território 

nacional (BERTI et al., 2009). 

O uso antrópico do solo para fins de alimentação, com atividades agrícolas, 

assim como o uso de agrotóxicos para aumento da produção e da produtividade, 

contribui para a inserção de contaminantes e poluentes, não apenas no solo 

(diretamente), mas também na água superficial e subterrânea, afetando suas 

qualidades (MORAES; JORDÃO, 2002; LOSI-GUEMBAROVSKI et aI., 2004; 

MARQUES; COTRIM, PIRES, 2007) e interferindo no meio ambiente e na saúde 

humana. 

 

6.4. As consequências do aumento da produtividade 

6.4.1 O impacto ambiental 

Ao se considerar que a alimentação humana causa indiretamente impactos ao 

meio ambiente como: degradação de solos; uso de recursos naturais; perda da 

biodiversidade; poluição do ar, águas e solo entre outros, faz-se necessária a 

identificação desses impactos para futuras proposições de soluções que os 

minimizem (SILVA et al., 2017). 

O tomate aparece como o produto de maior destaque e isso pode ser justificado 

pelo fato de que sua cultura é uma das mais vulneráveis ao ataque de pragas que 

podem danificar ou até acabar com a lavoura e por esse motivo os agrotóxicos são 

utilizados para aumentar a produção e diminuir as perdas, desse modo contribuindo 

nas mudanças climáticas e com a destruição da camada de ozônio (SILVA et al., 

2017). 

O cultivo do tomate revelou maior presença na emissão de ecotóxicos no meio 

terrestre. Desse modo são levadas em conta as emissões de quatro meios: ar, água, 

solo agrícola e solo industrial (SILVA et al., 2017). 

Os praguicidas causam anualmente cerca de 20.000 mortes, sendo que 25 

milhões de trabalhadores agrícolas vem a óbito por intoxicações agudas nos países 

subdesenvolvidos, esses falecimentos acontecem pela exposição humana a esses 

produtos (ARAÚJO; NOGUEIRA; AUGUSTO, 2000). 
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Os agrotóxicos são substâncias químicas, chamadas de agroquímicos, 

defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários, produzidos no intuito de matar ou 

combater as pragas que atingem as plantações de tomate. Muitos dos produtores 

sabem que essas substancias tecnológicas funcionam no controle das doenças 

agrícolas, mas não tem a consciência dos sérios riscos que esses produtos podem 

causar a saúde humana e ao meio ambiente se forem manuseados de forma incorreta, 

o manejo “correto” de agrotóxicos não destitui a condição altamente tóxica do produto 

e suas propriedades carcinogênicas (PEREIRA; PEREIRA; SANTOS, 2016) 

A exposição a essas substancias de acordo com o grau de contaminação e o 

tempo que eles ficam em contato durante a pulverização, pode causar sérios danos à 

saúde e ao meio em que vivemos, aos produtores, as pessoas que moram aos 

arredores e aos consumidores (PEREIRA; PEREIRA; SANTOS, 2016). 

O descarte incorreto das embalagens dos agrotóxicos pode causar sérios 

riscos ao meio ambiente, animais e para os seres humanos, após o uso dos insumos, 

ainda fica resíduos químicos nas embalagens, desse modo podendo contaminar os 

lençóis freáticos, os mananciais, rios, lagos e lagoas afetando a saúde humana e a 

fauna, seu descarte sempre deve ser feito logo assim que o produto acaba. (RAMOS 

et al, 2016) 

A tríplice-lavagem deve ser dividida em dois grupos: Em embalagens laváveis 

e não laváveis (RAMOS et al, 2016).  

 Embalagens não laváveis – são aquelas que os produtos não são dissolvidos 

em água, para pulverização, como as embalagens de sementes, Ultra Baixo 

Volume (UBV) e formulações oleosas. 

 Embalagens laváveis – são aquelas em que os produtos são diluídos em 

água, consideradas rígidas como: plásticos, vidros e metálicas. Para as 

embalagens laváveis assim que que elas forem desocupadas deve ser feito a 

tríplice lavagem, antes de serem entregues ao local de coleta, esse processo 

se dá pela lavagem das embalagens por três vezes, para que não fique nenhum 

tipo de substância química na embalagem. 

 

Passos para a realização da tríplice lavagem (RAMOS et al, 2016). 

 Desocupar a embalagem; 
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 Colocar 25% de água limpa no recipiente; 

 Tampar a embalagem e agitar por 30 segundos; 

 Jogar a água de enxague no tanque que é feito a calda, para que seja 

reutilizado, a embalagem deve ficar com a abertura para baixo, dentro do 

tanque para que o produto escorra por completo; 

 Repetir esse processo mais duas vezes; 

 Usar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) quando for fazer a lavagem 

das embalagens; 

 Atenção ao furar a embalagem, para não danificar o rotulo, dificultando a 

identificação do produto. 

 

6.4.2 O impacto na saúde do produtor 

O uso do agrotóxico e fertilizantes nas lavouras de tomate, podem causar sérios 

danos à saúde do produtor rural, manifestando-se por diversos sintomas e sinais, 

sendo causado por efeitos toxicológicos de forma direta, como intoxicação aguda e 

crônicas. Essas intoxicações são causadas pelo fato dos trabalhadores não usarem o 

EPI, por respirarem, ter contato direto com o produto, lavarem as embalagens no 

ambiente doméstico e por usarem pulverizador costa manual. Os danos causados à 

saúde podem ser mortais ou provocarem alguns sintomas como dores de cabeça, 

náuseas, lesões renais, cânceres, alterações genéticas, doença de Parkinson, dentre 

outras (ALEXANDRE, 2009; BAIRD, 2002). 

A toxicidade e o modo de ação dos agrotóxicos nos seres humanos e nos 

animais, variam e estão relacionados com a sua estrutura química, os sinais e 

sintomas variam de cada composto químico, como ele é usado na lavoura, 

separadamente ou com outros produtos químicos (ALEXANDRE, 2009).  

Os produtores de tomate ao ficarem expostos aos agrotóxicos e fertilizante, 

tendo contato direto, pela boca, pelo nariz e pela pele, sem o uso do EPI, podendo ser 

contaminado por esses produtos e sofrendo intoxicações (ALEXANDRE, 2009). No 

Brasil, há relatos de que a cada 8 trabalhadores rurais, 1 sofreu de intoxicação pelo 

efeito do agrotóxico (FERREIRA, 1993; MACHADO NETO, 1990). 
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Os sinais e sintomas das intoxicações agudas em seus três níveis de 

intensidade são (ALEXANDRE, 2009): 

 Intoxicação Aguda Leve – quando o quadro clínico do paciente apresentar: 

cefaleia, irritação cutânea – mucosa, dermatite de contato irritativa ou 

hipersensibilidade, náuseas e discreta tontura. 

 Intoxicação Aguda Moderada – quando o quadro clínico do paciente 

apresentar: cefaleia intensa, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, tonturas 

mais intensas, fraqueza generalizada, parestesia, salivação e sudorese 

aumentados. 

 Intoxicação Aguda Grave – quando o quadro clínico do paciente é grave e 

apresenta hipotensão, arritmias cardíacas, insuficiência respiratória, edema 

agudo de pulmão, pneumonia química, convulsões, alterações da consciência 

e choque, podendo levar a morte do paciente. 

As intoxicações agudas, acontecem quando o produtor fica exporto por uma 

única ou muitas vezes ou até mesmo por 24 horas, aos insumos, os sinais e sintomas 

aparecem muito rápido podendo levar o produtor ao falecimento (ALEXANDRE, 

2009). 

As intoxicações subagudas surgem pelo fato dos produtores ficarem 

constantemente exposto ao produto por vários períodos, sendo que seus sinais e 

sintomas vão surgindo lentamente (ALEXANDRE, 2009).). 

 

6.4.3 O impacto na saúde do consumidor 

Os consumidores também podem ser afetados pelo uso (regulado ou não) dos 

agrotóxicos. Como já se sabe, o tomate acumula grandes quantidades de agrotóxicos 

e os consumidores ao se alimentarem do tomate podem sofrer com intoxicações 

crônicas sem perceber, pois, os sintomas podem levar meses ou anos para 

aparecerem (PEREIRA; PEREIRA; SANTOS, 2016). 

O que pode ser considerado o grande problema desse consumo, é que nem 

toda a população está consciente dos riscos que o uso dos agrotóxicos nas plantações 

causa na saúde, não só de quem planta, mas também de quem consome. O próprio 

produtor muitas vezes não tem noção do impacto que estão sofrendo quando 
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manuseiam esses insumos, e devido a isso podem não tomar todos os cuidados 

necessários (PEREIRA; PEREIRA; SANTOS, 2016). 

Sobre as intoxicações crônicas, posso colocar que elas são alterações na 

saúde de uma pessoa ou de um grupo de pessoas devido a interação de uma 

substância nociva. Essas alterações podem ficar mais graves quando o acumulo 

dessa substância nociva aumenta com o passar do tempo, causando danos genéticos 

irreversíveis, atingindo sistema imunológico e nervoso central (ALEXANDRE, 2009; 

BAIRD, 2002). 

Identificar problemas de saúde causados por intoxicação por agrotóxico não é 

fácil. O médico precisa ter experiência com esse tipo de substância para fazer o 

diagnóstico corretamente. Cada pessoa pode reagir de um jeito diferente a essa 

contaminação, então os tipos de manifestação clínica são muito diversificados. Além 

disso, devido a quantidade e diferença dos agrotóxicos também torna difícil a 

identificação da contaminação (ALEXANDRE, 2009). 

Por vias indiretas seres humanos ao consumirem o tomate que esta 

contaminados com grandes quantidades de agrotóxicos, podem correr sérios riscos 

de saúde, seus efeitos podem aparecer ao longo do tempo consumindo esses 

produtos, por sua vez a população não sabe dos ricos que correm ao consumirem 

alimentos contaminados, até mesmo o próprio agricultor não está ciente do que pode 

lhe acontecer com a aplicação desses insumos de forma constante em suas 

plantações (ALEXANDRE, 2009). 

As intoxicações crônicas são mudanças que ocorrem sobre a saúde humana, 

a partir da acumulação de dados genéticos, a exposição constante ao toxicante 

durante um longo período, pode atingir vários órgãos, sistemas entre outros 

problemas de saúde. O diagnóstico de intoxicação causadas por agrotóxicos é de 

difícil identificação, confusos e em muito dos casos irreversíveis, necessita-se de um 

bom médico especialista na área de uso dos fitossanitários, tendo muito conhecimento 

e experiência para conseguir diagnosticar um paciente e saber como lidar num caso 

como este. Quando um produtor sofre uma intoxicação ele deve comunicar ao médico 

qual o produto que ele estava utilizando na hora da intoxicação, se ele estava 

misturado com outro produto, facilitando assim para que se descubra imediatamente 

a causa e o efeito que o produto pode causar (ALEXANDRE, 2009; BAIRD, 2002). 
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7. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Abaixo seguem os resultados do que foi desenvolvido durante a pesquisa e 

apresentados na metodologia. As informações apresentadas e discutidas foram 

realizadas em ordem cronológica para melhor compreensão do trabalho desenvolvido. 

 

7.1. A produção de tomates em Paraíso do Tobias 

A principal atividade da região era a rizicultura, mas hoje em dia quase não 

existem áreas plantadas com esta cultura, e os que ainda plantam é somente para 

consumo próprio. Foi a partir do fim dessa atividade que os agricultores do distrito 

adotaram a produção de tomate. Hoje a principal fonte de renda é a pecuária leiteira 

e de corte, e menos expressivamente destacam-se a fruticultura e a olericultura, 

dentre estas o tomate, pimentão, abóbora, pepino, mandioca, vargem, quiabo, jiló e 

berinjela.  

Os primeiros plantadores de tomate no Distrito de Paraíso do Tobias eram ao 

todo 8 produtores. E atualmente, desses 8, apenas 1 continua na produção de tomate; 

porém 5 novos produtores começaram a praticar a atividade, fazendo um total de 

apenas 6. Devido à proximidade da Ceasa de São José de Ubá, houve um incentivo 

que facilitou a vinda de novos plantadores para o distrito, assim como os agricultores 

tradicionais que investiram na cultura de tomate, aumentando a área plantada. Outro 

canal de comercialização que incentivou o aumento da área plantada de tomate no 

distrito, foi o mercado do produtor de um local chamado Ponto de Pergunta, no 

município de Itaocara. 

O tamanho da área plantada era de aproximadamente 20 hectares – acredita-

se que sejam cerca de 500 mil pés de tomate. Mas nos últimos 5 anos este número 

reduziu muito, assim como os produtores envolvidos na atividade (Secretaria de 

agricultura). Isso deve-se primeiramente à baixa disponibilidade de mão de obra 

qualificada, a alta no preço dos insumos (sementes, adubos, defensivos, entre outros), 

ao alto valor na mão de obra e a falta de garantia no aumento da comercialização do 

produto, uma vez que o preço oscila no mercado, chegando ao momento de não 

render o suficiente pagar o custo de produção. 
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7.2. Uso de fertilizantes/agrotóxicos utilizados em Paraíso do Tobias 

Para a criação do presente trabalho, foi feita uma pesquisa qualitativa para 

saber os fertilizantes ou agrotóxicos usados pelos agricultores em suas plantações e 

o formato de aplicação dos produtos. Foram realizadas entrevistas (APÊNDICE A) na 

lavoura de tomate situada no distrito de Paraíso do Tobias, onde sete agricultores que 

trabalham como meeiros ou por conta própria foram entrevistados. Constavam na 

entrevista as seguintes perguntas: Quais agrotóxicos e fertilizantes eram usados na 

lavoura? Como esses produtos eram preparados e a aplicados nos pés de tomate? E 

o como é feito o descarte das embalagens dos insumos utilizados? Também foi dada 

a possibilidade para que os produtores pudessem se expressar com mais alguma 

informação relacionada ao assunto da entrevista. 

A primeira parte da entrevista consiste na obtenção de informações sobre os 

produtos que os agricultores utilizam na plantação de tomate em Paraíso do Tobias. 

Os produtos utilizados pelos produtores aqui são apresentados na tabela 1 para 

melhor compreensão. 

Tabela 1: substâncias utilizadas em Paraíso do Tobias/RJ. 

Classificação Nome 
comercial 

Composição Forma de 
preparo/aplicação 

Finalidade 

Inseticida Lannate BR metomil Calda para 
pulverização 

Broca do fruto 

Inseticida Decis EC Deltametrina, 
25g/L 

Calda para 
pulverização 

Broca do fruto 

Inseticida Engeo 
Pleno 

141 g/L 
Tiametoxam + 
106 g/L 
Lambda-
cialotrina 

Calda para 
pulverização 

Broca do fruto 

Inseticida Actara 250 
WG 

Tiametoxam Calda para 
pulverização 

Mosca branca (chupa 
cabra) 

Inseticida Chess 500 
WG 

Pimetrozina Calda para 
pulverização 

Broca do fruto 

Inseticida Delegate Espinetoram Calda para 
pulverização 

Mineira (lagarta que 
risca folha) 
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Inseticida Evidence 
700 WG 

Imidacloprido Calda para 
pulverização 

Mosca branca (chupa 
cabra) 

Acaricida Ortus 50 
SC 

Fenpiroximato Calda para 
pulverização 

Mosca branca (chupa 
cabra) 

Fungicida Amistar 
WG 

Azoxistrobina Calda para 
pulverização 

Mosca branca (chupa 
cabra) e Traça do fruto 

Fungicida Cuprogarb 
500 

Oxicloreto de 
cobre 

Calda para 
pulverização 

Pinta preta 

Fungicida Ridomil 
Gold Bravo 

Clorotalonil Calda para 
pulverização 

Broca do fruto 

Fungicida Bion 500 
WG 

Benzotiadiazol Calda para 
pulverização 

Broca do fruto 

Acaricida/inseticida Pirate Chlorfenapyr Calda para 
pulverização 

Traça do fruto 

Acaricida/inseticida Kraft 36 EC Abamectina Calda para 
pulverização 

Podridão da folha 

Acaricida/inseticida Orthene 
750 BR 

Acefato Calda para 
pulverização 

Pulgão de guia 

Fungicida/acaricida Dithane NT Mancozebe Calda para 
pulverização 

Reforça e engrossa a 
folha 

Fertilizante sólido 
granular 

Basíduo macro e 
micronutriente
s 

Via solo Desenvolvimento das 
raízes e 
disponibilidade de 
nutrientes 

Fertilizante sólido 
granular 

Sulfammo   NK + Cálcio + 
Magnésio + 
Enxofre + 
micronutriente
s 

Via solo Menores perdas por 
lixiviação e por 
volatilização 

Fertilizante sólido 
granular 

NKálcio NK (nitrogênio 
e potássio) 
com nitrato de 
cálcio 

Via solo Fornecimento às 
plantas de nitrogênio 
nítrico, cálcio solúvel 
em água, boro e 
potássio 

Fertilizante líquido Ferti NK mistura de 
macro e 
micronutriente
s 

Calda para a 
fertirrigação 

Crescimento das 
raízes e aumento da 
parte aérea da cultura 

Fertilizante líquido Prosper Carbono 
Orgânico e rico 
em 
micronutriente
s como Zinco 

Calda para a 
fertirrigação 

Nutrição, crescimento 
e desenvolvimento 
vigoroso, melhor 
desenvolvimento e 
qualidade de frutos; 
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Fertilizante líquido Cal max 10% de Cálcio 
+ 2% de 
Magnésio 

Calda para a 
fertirrigação 

Floração e frutificação 

Fertilizante líquido Link 
agrichem 

2,8% S + 1,3% 
Fe + 4,1% Mn 
p/v 

Calda para a 
fertirrigação 

Foliar e nutrir 

 

Em observação a tabela 1, é possível constatar o porquê Bombardi (2011) 

aponta que o Brasil mantém a posição de primeiro lugar no ranking mundial de 

consumo de agrotóxicos nas produções agrícolas desde 2009. A 

quantidade/variedade de agrotóxicos utilizados na produção de tomates em paraíso 

do Tobias/RJ chega a 23 substâncias, divididas entre inseticidas, acaricidas, 

fungicidas e fertilizantes.  

A segunda pergunta da entrevista consiste em como são preparados e 

aplicados os produtos que eles relacionaram que usam na produção de tomate. A 

explicação dada é que o preparo da solução, que eles chamam de “calda”, para a 

pulverização do agrotóxico, sempre é feita em grandes concentrações, e geralmente 

no rótulo da embalagem do produto vem explicando como é feito o seu preparo. A 

calda é feita com água e a dosagem do produto utilizado para determinada praga é 

colocada num recipiente (barril, tonel, bacia ou semelhante), e são misturados com 

um pau ou bambu (Figura 14). 

Figura 14: preparo da calda para pulverização. 

 

Fonte: a autora. 
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A aplicação da calda se dá pela pulverização do produto que foi preparado. 

Essa pulverização é feita utilizando mangueiras e uma bomba (como mostra a figura 

14), certificando se há vazamento do produto na bomba, nas conexões e nas 

mangueiras. Antes de começarem a pulverização, os agricultores observam no 

momento da aplicação do produto qual é a direção do vento. A posição correta seria 

aplicar de costa para ele (ou seja, a favor do vento; quando o vento bate nas costas 

do aplicador), mas isso sem sempre acontece (de acordo com os relatos dos 

entrevistados). O produto é aplicado manualmente, pois mesmo com a bomba e as 

mangueiras a aplicação precisa de uma pessoa que leve a mangueira pela plantação. 

Já se sabe que a forma correta de aplicação, além de ser a favor do vento, como dito 

acima, é que os agricultores usem EPI, mas os agricultores de Paraíso do Tobias 

apenas colocam uma máscara de filtro simples sobre o nariz (que não é o adequado) 

e não utilizam outro tipo de EPI. 

Com relação a terceira pergunta dessa parte da entrevista, sobre o descarte 

das embalagens vazias, alguns dos trabalhadores entrevistados falaram que as 

embalagens são devolvidas para as lojas onde os mesmos compram os insumos, pois 

elas são reutilizadas. Mas perguntando para meu pai, que também participou da 

pesquisa como agricultor entrevistado, ele me disse que eles não fazem isso, que não 

fazem o descarte corretamente. Disse que algumas das embalagens são queimadas, 

outras ficam jogadas ou são lavadas e reutilizadas para colocar coisas que serão 

usadas na horta como óleo e gasolina para motor; e os sacos que vêm com os adubos 

eles lavam e utilizam na colheita, para armazenar os tomates que são colhidos quando 

começam a amadurar. 

Com isso, devido a experiência pessoal, posso afirmar que as respostas da 

entrevista com os demais produtores não me convenceram na parte em que pergunto 

sobre o descarte das embalagens, pelo fato de meu pai ter me falado o que realmente 

é feito com elas e também por eu estar sempre presente na lavoura e ter podido 

observar algumas embalagens jogadas e que eles reutilizam os sacos dos adubos. 

Acredito que as respostas que foram dadas na entrevista sobre o descarte das 

embalagens, que não condizem com a prática dos entrevistados, foram dadas pelo 

fato deles saberem que estão fazendo procedimentos errados e que correm o risco 

de serem multados, e por isso ficaram receosos quando perguntei sobre o descarte. 
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Sei que eles não foram sinceros nesta resposta porque meu pai já trabalhou em outras 

lavouras e o mesmo aconteceu com os seus responsáveis (das multas por 

procedimento ilegal). 

A parte final da entrevista era sobre algumas condições de saúde dos 

entrevistados, e será apresentada no item a seguir. 

 

7.3. Caracterização dos participantes entrevistados 

A segunda parte da entrevista aconteceu para o levantamento de algumas 

informações pessoais dos participantes (todas as fichas de entrevista preenchidas 

encontram-se no apêndice B). As perguntas foram bem simples, elaboradas de forma 

que não invadisse a privacidade dos participantes para que eles pudessem participar 

mais ativamente e sinceramente da pesquisa desenvolvida. 

Todos os entrevistados são moradores de Paraíso do Tobias/RJ e possuem 

idades que variam de 22 a 65 anos. O tempo de trabalho na lavoura, varia conforme 

a tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2:Tempo de experiência dos entrevistados 

Tempo de experiência com lavouras de tomate Quantidade de entrevistados 

< 1 ano 1 

1-15 anos 1 

16-29 anos 2 

> 30 anos 3 

Fonte: a autora 

 

Os participantes entrevistados também foram questionados quanto a forma de 

atuação na lavoura, e as respostas se encontram no gráfico 1. 
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Gráfico 1: Forma de atuação na lavoura pelos entrevistados. 

 

Fonte: a autora. 

A maioria dos entrevistados participantes da pesquisa são meeiros, mas 

também participaram agricultores que possuem plantação de tomate própria. 

Sobre a família, os entrevistados foram questionados se possuíam filhos 

(gráfico 2) e sobre quantas pessoas viviam com eles na casa onde moravam (gráfico 

3). 

Gráfico 2: Pergunta sobre a existência de filhos. 

 

Fonte: a autora. 

 

Como é possível ver no gráfico 2, a maioria dos produtores entrevistados possui 

filho(s), sendo que os que não possuem são os dois participantes mais jovens, de 22 

e 25 anos. 
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Gráfico 3: Pergunta sobre a quantidade de pessoas que moram com o entrevistado. 

 

Fonte: a autora. 

Como é possível ver no gráfico 3, a quantidade de pessoas que moram na casa 

dos entrevistados é variável. De duas pessoas habitando na casa, até uma família de 

5 pessoas habitando na casa. 

Depois os entrevistados foram questionados sobre a criação de animais, se 

eles possuíam em suas casas a criação de algum tipo de animal, e todos eles 

responderam que criam animais em casa. Apesar de não ter sido perguntado na 

entrevista, essa criação, geralmente é de animais considerados “animais de 

estimação”, como cachorros e gatos, e criação de galinhas. 

Os entrevistados também foram perguntados se moram perto de algum rio ou 

riacho. Os resultados desta pergunta estão no gráfico 4. 

Gráfico 4: resposta da pergunta de posição da casa dos entrevistados. 

 

Fonte: a autora. 
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Como é possível ver no gráfico 4, a maioria dos meeiros não moram próximo a 

rio ou riacho, mesmo do Ribeirão do Bonito que corta a cidade de Paraíso do Tobias. 

A próxima pergunta foi sobre a presença de poço em casa, e as respostas se 

encontram no gráfico 5.  

 

Gráfico 5: resposta da pergunta de posição da casa dos entrevistados. 

 

Fonte: a autora. 

 

Como é possível ver no gráfico 5, ele é o inverso (em quantidade) do gráfico 4. 

A maioria dos entrevistados possui poço em casa (no terreno da casa onde moram). 

Porém essa relação de quantidade não é válida de forma inversa, ou seja, não todos 

que moram longe do rio/riacho possuem poço em casa. O que é uma relação 

diferenciada. Apenas um dos entrevistados que não possui casa perto de rio/riacho é 

que possui poço no quintal de casa. Para os demais a relação é direta, ou seja, os 

que não moram próximo a rio/riacho, não possuem poço em casa, e os entrevistados 

que moram próximo a rio/riacho, possuem poço em casa. Os que não possuem poço 

usam a água da CEDAE (distribuidora) para fazer os serviços de casa e para as 

higienes pessoais; para beber, a maior parte da população usa água de nascente, e 

a outra parte compra galão de água para o seu consumo. 

Uma outra parte do questionário pergunta sobre a saúde dos entrevistados. 

Todos afirmaram que não sentem dores como: dores de cabeça, de estomago, 

diarreia e febre. Considero esse relato um pouco estranho, pois eles trabalham a 

muitos anos em contato direto e indireto com esses produtos, e afirmam não sentirem 
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os sintomas perguntados. Talvez seja porque eles não associam esses sintomas com 

o trabalho na lavoura, pois pesquisas feitas por Araújo, Nogueira e Augusto (2000) já 

indicam as possibilidades de impacto na saúde dos agricultores e seus familiares. 

Apenas uma pesquisa mais profunda dentro do campo da saúde dos trabalhadores 

rurais de Paraíso do Tobias/RJ, poderá indicar se essa suposição está ou não correta. 

Somente um dos entrevistados afirmar não sentir nenhum tipo de sintomas 

após a aplicação dos produtos, e que vai ao médico, mesmo que com pouca 

frequência; os demais afirmam não sentir nenhum dos sintomas mencionados e nem 

ir ao médico. 

Sobre a pergunta se sentiam algum tipo de irritação nos olhos, os produtores 

responderam conforme se apresenta o gráfico 6. 

 

Gráfico 6: resposta dos entrevistados sobre sentir irritação nos olhos. 

 

Fonte: a autora. 

 

E sobre a pergunta se sentiam algum tipo de coceira no corpo e/ou nas mãos, 

os produtores responderam conforme se apresenta no gráfico 7. 
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Gráfico 7: resposta dos entrevistados sobre sentir coceira nas mãos ou no corpo. 

 

Fonte: a autora. 

 

Como é possível ver no gráfico 6 e no gráfico 7, a maioria dos produtores 

entrevistados sente irritações nos olhos e coceira nas mãos, e mesmo assim não 

procuram orientações médicas sobre isso. Um exemplo para pontuar o que considero 

uma questão grave e frágil da saúde do produtor rural, é que um dos produtores 

entrevistados, que é mais novo e trabalha há pouco tempo, disse que sente irritações 

nos olhos e que tem falta de ar após a pulverização do produto, que, como dito acima, 

as vezes ocorre de forma inadequada (contra o vento, por exemplo). 

Essas respostas me fazem refletir que os que trabalhadores mais velhos e que 

trabalham a mais tempo com esses insumos, apesar de não cuidarem da saúde, indo 

frequentemente ao médico, não relataram problemas de saúde (para os sintomas 

perguntados na entrevista) e geralmente não sentem outros sintomas após a 

aplicação. Apenas sentem alguns sintomas dependendo da posição do vento durante 

a aplicação dos produtos, porque esses agrotóxicos e fertilizantes tem o cheiro muito 

forte e eles não utilizam do EPI. Relatam que tem poucos problemas de saúde em 

relação aos riscos que esses produtos podem causar a saúde do produtor, mesmo 

sendo usados de forma correta. 

Como os agrotóxicos causam diferentes tipos de problemas na saúde dos 

trabalhadores rurais, dependendo da sua forma de estocagem e manuseio, e os mais 

graves são as oncologias, ou seja o desenvolvimento de algum tipo de câncer, foram 
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levantados junto a secretaria de saúde de Miracema dados sobre a quantidade de 

pacientes oncológicos em paraíso do Tobias/RJ, e estes dados se encontram na 

tabela 3. 

Tabela 3: índice de pacientes oncológicos em Paraíso do Tobias/RJ no período 2017-2018. 

Tipo de oncologia Quantidade de pacientes em 
tratamento 

Adenocarcinoma de próstata 6 

Neoplasia maligna do pulmão 2 

Neoplasia maligna de esôfago 1 

Neoplasia maligna de reto 1 

Neoplasia maligna do estômago 1 

Neoplasia maligna do colo do útero 2 

Neoplasia maligna da mama 2 

Fonte: adaptado de entrevista na Secretaria Municipal de Saúde de Miracema 

 

Não é possível relacionar diretamente, dentro deste trabalho, as oncologias às 

atividades agrícolas locais, pois as pessoas quantificadas não foram entrevistadas 

para tal. Mas com as informações da tabela 3 é possível fazer uma reflexão a respeito 

da relação que existe entre cotidiano de pequenos produtores rurais e suas saúdes.  

Fazendo uma breve análise da tabela 3 acima, e da tabela 2 apresentada 

anteriormente temos que em uma localidade de pequeno porte (com índice 

populacional baixo), onde os produtores tomateiros registrados somam 11 pessoas, e 

que faz uso de 23 substâncias de controle agrícola (em grandes concentrações, como 

os próprios produtores rurais afirmaram nas entrevistas realizadas), possuem 

registrados junto a secretaria de saúde 15 casos de câncer em acompanhamento 

médico. Mesmo que esses índices não estejam diretamente relacionados, cabe aqui 

uma reflexão em cima dessas quantidades de problemas graves de saúde na 

população local. A saúde da população rural, que está diretamente ligada a 

agricultura, precisa de maiores cuidados no que diz respeito a prevenção de 

problemas de saúde (independente do grau que eles tenham, se é uma dermatite ou 

um tumor maligno), pois muitos problemas ocorrem por falta ou pouco acesso a 

informação. Para maiores relações e conclusões, é preciso um estudo mais 

aprofundado com esses pacientes em tratamento. 
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7.4. A oficina realizada 

O palestrante convidado foi o Paulo Sérgio da Silva Leite, da Defesa Sanitária 

de Miracema/RJ, tendo como o tema “Produtos Fitossanitários”. Dentro dessa palestra 

foram tratados de vários assuntos que são importantes para a conscientização dos 

agricultores. A palestra foi ministrada para 10 agricultores de Paraíso do Tobias, e 

aconteceu no dia 16 de maio de 2018, das 20h às 21h15min, na Escola Municipal 

Assad João, em Paraíso do Tobias/RJ. 

Com a realização da palestra, foi passada a informação de como deve ser 

feito o descarte das embalagens e que a defesa sanitária vai uma vez na lavoura e 

avisa como este deve ser feito e a importância da utilização do EPI. Ao retornarem 

pela segunda vez, se não estiver tudo corretamente de acordo com as informações 

passada, os responsáveis pela plantação de tomate são multados. 

Foram abordados os seguintes temas: o uso correto e seguro de produtos 

fitossanitários; cuidados na hora da compra; os tipos de pragas; cuidados com o 

transporte e armazenamento; como o agrotóxico entra no corpo; os componentes do 

EPI e como colocar; cuidados no preparo da calda; tríplice lavagem; lavagem sob 

pressão; cuidados durante a aplicação; cuidados com o meio ambiente e cuidados 

após a aplicação; a importância do(EPI); o uso de produtos menos agressivos na 

plantação de tomate (Figura 15). 

Figura 15: Durante a palestra para os produtores. 

  

Fonte: a autora. 
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A apresentação foi muito produtiva, e com ela também aprendi e pôde contribuir 

bastante para a minha pesquisa. Os participantes foram os plantadores de tomate 

(meeiro) e pessoas que trabalham por dia (diaristas) nas lavouras. Durante a palestra, 

os participantes ficaram curiosos e fizeram diversos questionamentos. Desse modo 

percebi sua total atenção e como foi um momento enriquecedor para todos. 

O palestrante foi dialogando e fazendo perguntas aos agricultores e eles 

respondiam, sobre suas práticas e hábitos, e durante a conversa o palestrante dava 

exemplos para explicar os temas que foram abordados na palestra. Com o auxílio do 

datashow, o palestrante foi mostrando como acontece a intoxicação com o agrotóxico, 

ensinou como utilizar corretamente a luva e a máscara, mostrando também qual é a 

ideal para aquela atividade, e como devem ser colocados todos os componentes do 

EPI. Ao abordar o tema sobre agrotóxicos, falou de alguns produtos que seriam menos 

agressivos à saúde e conversaram sobre alguns métodos de plantação sem a 

utilização dos mesmos. 

Com a palestra pude notar que os produtores prestaram bastante atenção nas 

explicações. Acredito que com essa palestra eles aprenderam algumas coisas sobre 

a atividade que eles fazem diariamente, e que ficaram cientes de que o agrotóxico 

pode causar sérios danos à saúde se não for manuseado corretamente e se não 

utilizarem o EPI. O interesse e a preocupação com a saúde foram tão grandes que 

eles perguntaram sobre o valor do equipamento e onde encontrá-lo no mercado. 

Meu pai, que também e produtor e participou da palestra, ao chegar em casa 

perguntou à minha mãe onde que estava a roupa dele EPI, porque ele queria levá-la 

para usar na lavoura. Considero isso um grande avanço na mudança de postura dos 

produtores, que começaram a ver a lavoura com o cuidado e a atenção que se devem, 

cuidado não só da lavoura, mas também da sua própria saúde. A falta de informação 

é um fator que desencadeia sérios riscos à saúde desses agricultores, pois pude 

perceber que embora eles trabalhem há anos no ramo, nunca haviam assistido à uma 

palestra ou até mesmo conversado com autoridades especializadas no assunto. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral do trabalho era buscar envolver e conscientizar os pequenos 

produtores do distrito de Paraíso do Tobias quanto ao uso dos EPIs e do descarte 

correto das embalagens de agrotóxicos e fertilizantes, o trabalho não pode ser limitado 

somente a teoria, exigindo assim uma pesquisa de campo detalhada. Tendo o tomate 

como foco principal deste trabalho, pude relatar um pouco da experiência vivida dentro 

de minha própria família, pois sou filha de um pequeno produtor e este foi o norte que 

utilizei para conduzir minha pesquisa. Para que eu chegasse as conclusões aqui 

presentes, foram necessárias entrevistas, palestras, visitas às lavouras de tomate e a 

alguns órgãos públicos como a prefeitura de Miracema, Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Secretaria de Agricultura. 

A palestra permitiu que os plantadores pudessem tirar dúvidas e aprender um 

pouco mais sobre seu próprio trabalho. Com isso ficou evidente de que muitos deles 

desconheciam a maneira correta do uso desses produtos e o quanto a utilização do 

EPI era necessário desde o início do preparo da calda. 

Durante a entrevista eles foram omissos ao darem as respostas corretas (de 

acordo com a realidade deles nas lavouras) por receio de serem multados. Contudo, 

ao visitar as lavouras, vi a grande importância do trabalho que eu estava realizando 

por causa da falta de informação que até então esses pequenos produtores possuíam 

e que através de tudo o que foi passado para eles durante esse período, eles 

aprenderam e puderam colocar em prática o que anteriormente era ignorado ou até 

mesmo desconhecido. Espero que através deste trabalho eles sigam as orientações 

corretas que foram passadas e cuidem melhor de suas saúdes e da saúde de seus 

familiares. 

Como colocado acima no decorrer desse trabalho, a minha pesquisa influencia 

não apenas aos produtores participantes, mas também terá impactos sobre toda a 

comunidade do distrito de Paraíso do Tobias. Mesmo que as conscientizações sejam 

individuais e imensuráveis, a mobilização feita a partir deste trabalho pode levar a 

inquietações e reflexões sobre as plantações de uma maneira geral, não apenas a de 

tomates, ao grau de envenenamento que os produtos fitossanitários causam a saúde 

e no ambiente. Os produtores que assistiram a palestra puderam presenciar 
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explicações os danos que esses produtos podem causar, que devem ter surtido algum 

impacto dos vários dos tópicos abordados, os participantes comunicaram que não 

conheciam alguns dos assuntos abordados. 

Acredito que este início de processo de informação da comunidade produtora 

do distrito pode servir de incentivo para que a prefeitura em parceria com a associação 

dos moradores e da defesa sanitária de Miracema, façam mais palestras, oficinas 

entre outros eventos relacionados a plantação de tomate e a agrotóxicos, para 

informar e orientar as pessoas dos cuidados com a saúde e com a produção de tomate 

na localidade. 

Como perspectivas futuras pretendo continuar visitando as lavoras para saber 

se os produtores participantes estão seguindo os ensinamentos que lhes foram 

passados; e sempre que eu tiver a oportunidade poder lembrar dos riscos que eles 

correm ao usarem de modo incorreto esses produtos, principalmente sem a utilização 

do EPI. Espero continuar meus estudos dentro dessa temática, aprimorando meus 

conhecimentos cada vez mais, e gerando frutos que contribuam com a melhoria da 

minha comunidade. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Guia de entrevista realizada com os produtores rurais 

 

Identificação 

1- Idade_______ 

2- Tempo que trabalha com lavoura_________ 

3- Plantação própria, trabalha para alguém ou trabalha como meeiro? ____________________ 

4- Tem filhos? Sim (  )  ou Não (  ) 

5- Quantas pessoas moram na sua casa? ________ 

6- Tem criação de bichos? ______ 

7- Mora perto de rio ou riacho? _______ 

8- Na sua residência tem algum tipo de poço? _______ 

 

Produtos utilizados 

1- Quais produtos são utilizados na sua lavoura você lembra? 

2- Quando usa, como usa e qual o intervalo de tempo que esses produtos são aplicados? 

3- Como esses produtos são preparados? 

4- Modo de aplicação? 

5- Onde são guardados os produtos que são aplicados na lavoura? 

6- Como é feito o descarte das embalagens? 

 

Problemas de Saúde 

Dores de cabeça – Sim (  ) ou Não (  ) 

                  Se sim, com que frequência? ____________ 

Dores de estomago – Sim (  ) ou Não (  ) 

           Se sim, com que frequência? ____________ 

Sente diarreia – Sim (  ) ou Não (  ) 

  Se sim, com que frequência? ____________ 

Tem febre – Sim (  ) ou Não (  ) 

                  Se sim, com que frequência? ____________ 

Sente irritação nos olhos? 

Coceiras pelo corpo e nas mãos? 

Vai ao médico com frequência? 
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APÊNDICE B – Respostas das entrevistas 

Entrevistado A 
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Entrevistado B 
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Entrevistado C 
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Entrevistado D 
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Entrevistado E 
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Entrevistado F 
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Entrevistado G 
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