
  

RISCOS À SAÚDE DOS

 TRABALHADORES 

NA EXPOSIÇÃO AOS 

AGROTÓXICOS



  

1) UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM CULTURAS ERRADAS

“Em Gramorezinho, foram encontrados os compostos DIMETHOATE e IMIDACLOPRID

O DIMETHOATE sequer  pode ser utilizado na cultura de alface! Mesmo que a área do 
demandado não fosse situada em Zona de Proteção Ambiental (ZPA), o agrotóxico utilizado só 
seria permitido em culturas de algodão, citros, maçã, rosa, tomate e trigo.

O grupo químico do DIMETOATO (DIMETHOATE) é o ORGANOFOSFORADO. A bula, que 
consta à fl. 97 e segs, deixa claro o perigo da substância. Na categoria de INTOXICAÇÕES / 
INFORMAÇÕES MÉDICAS, o princípio ativo é classificado como CLASSE I – EXTREMAMENTE 
TÓXICO.

No tocante aos DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, consta na bula, à fl. 
110, que: Este produto é: (...) (X) MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE II).



  

Sobre o DIMETHOATE, em sua bula (fl. 110), constam, 
ainda, os seguintes dados relativos aos impactos ao meio 
ambiente:

● Este produto é ALTAMENTE MÓVEL, apresentando alto 
potencial de deslocamento no solo, podendo atingir, 
principalmente águas subterrâneas.

● Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para 
microcrustáceos.

● Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para aves.
● Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para abelhas, 

podendo afetar outros insetos benéficos.

(grifos originais da própria bula)



  

Importa esclarecer que, sobre o IMIDACLOPRID, embora esse inseticida 
seja possível de ser utilizado em alface (mediante receituário agrícola e controle 
– situação que não ocorreu em relação ao demandado), essa possibilidade não 
se aplica na área de Gramorezinho, pelo fato de parte da área cultivada 
localizar-se em margem de lagoa – Área de Preservação Permanente – APP. As 
atividades permitidas em APPs são excepcionais, como será visto na parte da 
fundamentação jurídica, e precisam estar em total consonância com a função 
ambiental e com a preservação dos recursos hídricos. A área é classificada 
também como Zona de Proteção Ambiental – ZPA -9. Assim, nenhum agrotóxico 
pode ser utilizado. Constata-se que na própria bula do IMIDACLOPRID (à fl. 89), 
consta que o produto, que é do grupo químico Neonicotinóide (Imidacloprido), é 
MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE II). Além de constar:

● Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE ao meio ambiente.
● Este produto é ALTAMENTE MÓVEL, apresentando alto potencial de 

deslocamento no solo, podendo atingir principalmente águas subterrâneas
● Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para abelhas, podendo atingir outros 

insetos benéficos (...)

(grifos originais da própria bula)”

(ACP proposta pela Promotora de Justiça Gilka da Matta)



  

2) HORÁRIO DE APLICAÇÃO DOS AGROTÓXICOS – ACORDOS 
JUDICAIS NO SETOR SUCROALCOOLEIRO

“m) REALIZAR aplicação de agrotóxicos nas horas frescas do dia, abstendo-se de 
fazê-la no horário de 10h da manhã até as 15h da tarde, respeitando o limite 
máximo de seis horas diárias de jornada de trabalho.”



  

3) ATUAÇÃO CONJUNTA COM O MP/RN

3.1 – MODELO AGROECOLÓGICO NA COMUNIDADE GRAMOREZINHO

3.2 –  ACORDOS JUDICIAIS NO SETOR SUCROALCOOLEIRO

“7. DO TRABALHO COM AGROTÓXICOS. CUMPRIR, com relação ao trabalho com a utilização de agrotóxicos, 
adjuvantes e produtos afins, as seguintes obrigações:

a) FORNECER instruções suficientes aos que manipulam agrotóxicos, adjuvantes e afins, e aos que desenvolvam 
qualquer atividade em áreas onde possa haver exposição direta ou indireta a esses produtos; 

b) MINISTRAR capacitação, na forma prevista no item 31.8.8.1 da NR-31, sobre prevenção de acidentes com 
agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos diretamente; 

c) FORNECER equipamentos de proteção individual e vestimentas adequadas aos riscos;

d) FORNECER os equipamentos de proteção individual e vestimentas de trabalho em perfeitas condições de uso e 
devidamente higienizados, responsabilizando-se pela descontaminação dos equipamentos, das vestimentas e 
instrumentos de aplicação, ao final de cada jornada de trabalho, e substituindo-os sempre que necessário; 

e) ORIENTAR quanto ao uso correto dos dispositivos de proteção; 

f) DISPONIBILIZAR um local adequado para a guarda da roupa de uso pessoal; 

g) FORNECER água, sabão e toalhas para higiene pessoal; 

h) GARANTIR que nenhum dispositivo de proteção ou vestimenta contaminada seja levado para fora do ambiente de 
trabalho; 

i) GARANTIR que nenhum dispositivo ou vestimenta de proteção seja reutilizado antes da devida descontaminação;

j) VEDAR o uso de roupas pessoais quando da aplicação de agrotóxicos; 

l) ABTER-SE de transportar simultaneamente trabalhadores e agrotóxicos, em veículos que não possuam 
compartimentos estanques projetados para tal fim; 

m) REALIZAR aplicação de agrotóxicos nas horas frescas do dia, abstendo-se de fazê-la no horário de 10h da manhã 
até as 15h da tarde, respeitando o limite máximo de seis horas diárias de jornada de trabalho.”



  

3.3. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA E 
USINAS DE CANA DE AÇUCAR

“8) Não manter os trabalhadores em “barracões” ou instalações inadequadas, providenciando alojamentos 
adequados (NR 31.23.1, 31.23.2, 31.23.3, 31.23.5) e instalações sanitárias adequadas nas frentes de trabalho, 
mantendo sanitários móveis nas frentes de serviços com fossa seca. (item 31.23.3.4 da NR 31)

9) Efetuar as medições da cana-de-açúcar cortada, na presença do trabalhador.

11) Proibir a manipulação de qualquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins que não estejam registrados e 
autorizados pelos órgãos governamentais competentes (NR-31, item 31.8.2).

12) Proibir a manipulação de qualquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, por menores de dezoito anos, 
maiores de sessenta anos e por gestantes (NR-31, item 31.8.3).

13) Proibir a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, nos ambientes de trabalho, em 
desacordo com a receita e as indicações do rótulo e bula, previstos na legislação vigente (NR-31, item 31.8.4).

14) Proibir o trabalho em áreas em que foram aplicados agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, antes do 
término do intervalo de reentrada, estabelecido nos rótulos dos produtos, salvo com o uso de equipamentos de 
proteção recomendado (NR-31, item 31.8.5).

15) Proibir a entrada e permanência de qualquer pessoa na área a ser tratada, durante a pulverização da área 
(NR-31, item 31.8.6).

16) Fornecer instruções suficientes, em linguagem clara e simples, aos trabalhadores que manipulam 
agrotóxicos, adjuvantes e afins, e os que desenvolvam qualquer atividades em áreas onde possa haver 
exposição direta ou indireta a esses produtos, garantindo os requisitos de segurança previstos na NR 31, item 
31.8.7.

17) Realizar treinamento sobre a prevenção de acidentes com agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos 
diretamente, e garantir que o treinamento seja adequado à escolaridade dos trabalhadores. O conteúdo mínimo 
com carga horária de vinte horas sendo ministrado, no máximo, em oito hora diárias durante o expediente normal 
do trabalho e deve envolver o conhecimento das formas de exposição direta e indireta; sinais e sintomas de 
intoxicação e medidas de primeiros socorros; rotulagem e sinalização de segurança; medidas higiênicas durante 
e após o trabalho; uso de vestimenta e equipamentos de proteção pessoal e limpeza e manutenção das roupas, 
vestimentas e equipamentos de proteção pessoal (NR-31, item 31.8.8 c/c item 31.8.8.1, alíneas “a” até “f”).



  

18) Atentar para que os empregados que manipulam agrotóxicos, adjuvantes e produtos 
afins, sejam preferencialmente, alfabetizados e com domínio da leitura e tenham 
recebido treinamento para tal fim, devidamente certificado.

19) Sinalizar a área tratada, informando o período de reentrada (NR-31, item 31.8.10.1).

20) Afastar, imediatamente, das atividades, os trabalhadores que apresentem sintomas 
de intoxicação, transportando-os para atendimento médico imediato, juntamente com as 
informações contidas nos rótulos e bulas dos agrotóxicos aos quais tenham sido 
expostos (NR-31, item 31.8.11).

21) Garantir que as edificações destinadas ao armazenamento de agrotóxicos, 
adjuvantes e afins, tenham paredes e coberturas resistentes; possuam ventilação 
adequada e proteção que não permita entrada de animais; sejam sinalizadas com 
placas ou cartazes com símbolos de perigo; estejam situada a mais de trinta metros das 
habitações e locais onde são conservados ou consumidos alimentos, medicamentos ou 
outros materiais, e de fontes de água; e possibilitem limpeza e descontaminação. (NR-
31, item 31.8.17, alínea “a” a “f”)

22) Não realizar o transporte simultâneo de trabalhadores e agrotóxicos, em veículos 
que não possuam compartimentos estanques projetados para tal fim (NR-31, item 
31.8.19.4).

23) Fornecer, gratuitamente, equipamentos de proteção individual (EPI’s), aos 
trabalhadores de acordo com as necessidades de cada atividade (NR-31, item 31.20.1 
alíneas “a” a “h”).”



  

4) UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS DE MAIOR TOXIDADE, 
QUANDO É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS DE 

MENOR TOXIDADE - FISCALIZAÇÃO NA FAZENDA VALE VERDE – 
OUTUBRO DE 2014

“Foi verificado que um grupo de trabalhadores está exclusivamente dedicado às atividades de 
pulverização da lavoura com agrotóxicos (atualmente aproximadamente 106 trabalhadores). 

Verificando o monitoramento biológico feito no ambulatório médico verifica-se que o empregador 
submete os trabalhadores a exames de colinesterase plasmática, hemograma completo, TGO, 
TGP, uréia e creatinina. Foram verificadas os produtos abaixo, classificados segundo a 
classificação toxicológica dos agrotóxicos: 

Percebe-se que a gama de produtos químicos agrotóxicos com toxicidade importante para o ser 
humano. Destacam-se os seguintes agrotóxicos: 

  Agrotóxico 2,4-D, que tem alta toxicidade aguda ao ser humano, com elevado risco de 
intoxicações. Não existe monitoramento biológico específico para esse grupo; 

  Substância PARAQUAT, com amplo reconhecimento de sua toxicidade no meio médico, 
relacionado ao aparecimento de doenças respiratórias graves (fibrose pulmonar irreversível), 
sendo que NÃO HÁ ANTÍDOTOS para essa substância, aumentando seu risco de letalidade em 
caso de acidentes e fazendo com que tenha sido banido seu uso em diversos países, pois há 
outros produtos de menor risco disponíveis para utilização; 

  O agrotóxico FIPRONIL, apesar de menor toxicidade aguda ao ser humano, tem impacto 
bastante negativo no meio ambiente, pois está relacionado à eliminação de insetos como as 
abelhas, importantes para o equilíbrio ambiental, também tendo seu uso proibido em diversos 
países. 



  

Assim, recomenda-se uma reavaliação dos produtos utilizados, com o objetivo de proteção à 
saúde e segurança dos trabalhadores, em especial para atendimento do artigo 13 da convenção 
OIT n° 170 (promulgada através do Decreto n° 2.657/98), que exige a redução ou eliminação dos 
riscos com a escolha de produtos químicos menos perigosos à saúde humana. Também a NR 9 
traz a necessidade de se adotarem medidas que eliminar ou reduzir os riscos através da 
utilização de produtos de menor risco à saúde dos trabalhadores: 

"9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva 
deverá obedecer à seguinte hierarquia: 

a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes 
prejudiciais à saúde; 

b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente 
de trabalho; 

a) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente 
de trabalho." (grifei) Ministério Público do Trabalho 

Com relação ao acompanhamento dos trabalhadores, recomenda-se a adoção de instrumentos 
de avaliação de intoxicações agudas e também crônicas. 

O monitoramento da colinesterase plasmática possivelmente não se mostrará útil para definição 
de intoxicação, pois não foram identificados produtos organofosforados e carbamatos. Um dos 
instrumentos disponíveis e já validado na rede de atenção à saúde brasileira é o "Protocolo de 
Avaliação das intoxicações crônicas por agrotóxicos", editado pela Secretaria de estado de Saúde 
do Paraná.3 “



  

5) INSUFICIÊNCIA DO EPI NA PROTEÇÃO À EXPOSIÇÃO DOS 
TRABALHADORES AOS AGROTÓXICOS



  

TIPOS DE AGROTÓXICOS UTILIZADOS 
NO SETOR SUCROALCOOLEIRO



  

TIPOS DE AGROTÓXICOS UTILIZADOS 
NO SETOR SUCROALCOOLEIRO
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