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RESUMO 

O processo de modernização tecnológica na agricultura brasileira se iniciou na metade do 
século XX com a chamada “revolução verde”, somado ao discurso da “modernização da 
economia rural”. Estas alterações modificaram profundamente as práticas agrícolas, 
geraram mudanças tecnológicas nos processos de trabalho, aumentaram a produtividade 
e colocaram a agricultura como uma atividade econômica vital para o Brasil. No Estado 
do Espírito Santo a agricultura tem relativo destaque apesar de, no conjunto da economia 
capixaba, ter pequena participação. Seu produto de maior destaque é o café e os 
empregos na agricultura representaram entre os anos de 2008 a 2011, em média, 3,62% 
dos empregos totais no estado e tiveram uma variação nula. Por outro lado, as 
intoxicações por agrotóxicos apresentaram uma variação percentual de 103% para o 
mesmo período, indicando aqui um grave problema de saúde ocupacional. Os objetivos 
deste trabalho são de levantar as intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola sobre o 
contingente de trabalhadores na agricultura do estado do Espírito Santo entre os anos de 
2008 a 2011. Utilizaremos dados do sistema nacional de notificações para as 
intoxicações por agrotóxicos - de uso agrícola e que ocorreram durante o trabalho - 
distribuiremos espacialmente as informações e as analisaremos. Resultados: Após a 
análise dos dados obtivemos como resultado o percentual de elevação da taxa de 
intoxicações por agrotóxicos entre os trabalhadores agrícolas (de 1,28/1.000 
trabalhadores para 2,59/1.000) no período e a constatação de que este problema se 
confirma como uma gravíssima situação no campo da saúde ocupacional para o estado 
do Espírito Santo. 
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Abstract  

The process of technological modernization in Brazilian agriculture began in the mid-
twentieth century with the so-called "green revolution", added to the discourse of 
"modernization of the rural economy." These changes profoundly altered agricultural 
practices have generated technological changes in work processes, increased productivity 
and put agriculture as a vital economic activity for Brazil. State of Espirito Santo on 
agriculture has highlighted though, throughout the state economy, have little involvement. 
Their most prominent product is coffee and agricultural jobs accounted between the years 
2008 to 2011, on average, 3.62% of total employment in the state and had remained 
unchanged. On the other hand, poisoning by pesticides showed a variation of 103% for 
the same period, indicating here a serious occupational health problem. The objectives 
are to raise poisoning by agricultural pesticides on the number of workers in agriculture in 
the state of Espirito Santo between the years 2008-2011. We use data from the national 
system of notifications to poisoning by pesticides - agricultural use that occurred during 
the work - spatially distribute the information and analyze. Results: After analyzing the 
data obtained as a result of the percentage increase in the rate of pesticide poisoning 
among agricultural workers (1.28 / 1,000 workers to 2.59 / 1,000) in the period and the 
fact that this problem is confirmed as a very serious situation in the field of occupational 
health for the state of Espirito Santo. 
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1. Introdução 

O processo de modernização tecnológica na agricultura brasileira teve seu 

início na década de cinquenta do século XX com a chamada “revolução verde”, somado 

ao discurso da “modernização da economia rural”. Estas alterações, em paralelo à outras, 

modificaram profundamente as práticas agrícolas, geraram mudanças tecnológicas nos 

processos de trabalho, aumentaram a produtividade e, mais recentemente, logrou colocar 

a agricultura como uma atividade econômica vital para o Brasil, através da geração de 

divisas e de empregos, seja no comércio exterior ou no comércio interestadual. Alguns 

estados brasileiros elegem a atividade agrícola como a principal na sua economia e 

mobilizam recursos humanos e financeiros para o fomento desta atividade. Estes 

incrementos na produção agrícola afetaram diretamente a saúde ambiental da sociedade, 

principalmente dos trabalhadores rurais e dos ecossistemas, causando o crescimento 

descontrolado de pragas, a alteração na fauna e a destruição da flora de seus habitats, 

com a quebra dos ecossistemas e a sua substituição por novas áreas de expansão de 

atividades agropecuárias. A implantação de projetos agrícolas de porte, como os que são 

feitos no Brasil atualmente, afetam também o desenvolvimento social e econômico da 

população de uma região que sofre um impacto direto em suas relações, pois como 

afirmam Porto e Martinez-Alier: 

“Processos de desenvolvimento marcados por desigualdades econômicas 
e sociais encontram-se por trás de diversos problemas de saúde pública 
de um país ou região, afetando territórios e grupos populacionais 
específicos, determinando ou condicionando a forma como tais pessoas 
adoecem e morrem.” (PORTO e MARTINEZ-ALIER, 2007, p. 509-510). 

Uma das faces desta modernização no campo é o elevado e indiscriminado 

uso de agrotóxicos no Brasil que tem grande parcela na contaminação ambiental e no 

aumento das intoxicações, principalmente as ocupacionais. O volume de agrotóxicos 

vendidos no Brasil aumentou “mais de 72% entre 2006 e 2012, de 480,1 mil para 826,7 

mil toneladas.” (SINDAG, 2013), assim como o número de óbitos via intoxicações por 

agrotóxicos no Brasil que aumentaram de 453 em 1996 para 897 em 2010*, um salto de 

98% (MS/DATASUS, 2013). 

Neste contexto brasileiro de expansão agrícola, este tema - o abuso na 

utilização de agrotóxicos, a contaminação ambiental por estes produtos e o ataque à 

saúde dos trabalhadores pela incorreção no uso de pesticidas - tem sido negligenciado, 

haja vista o aumento dos índices de aquisição e de contaminação de produtos agrícolas 

                                                           
*
 Para contabilizarmos os óbitos, utilizamos as categorias: X48 (Envenenamento acidental por exposição a pesticidas), X68 

(Auto-intoxicação por exposição intencional a pesticidas), X87 (Agressão por pesticidas) e Y18 (Envenenamento por 
exposição a pesticidas, de intenção não determinada). 



 
por agrotóxicos. Estes fatores tem importância na discussão como determinantes da 

situação de saúde ambiental do homem - seja a população rural ou a urbana -. A 

diferenciação no mal causado a uma população exposta à agrotóxicos é do que pode ser 

mais deletério à saúde: a exposição direta (no manuseio, na aplicação dos agrotóxicos e 

no consumo de produtos contaminados) ou na exposição indireta (degradação do 

ambiente): 

“A saúde humana pode ser afetada pelos agrotóxicos diretamente, 
através do contato com estas substâncias – ou através do contato com 
produtos e/ou ambientes por estes contaminados – e, indiretamente, 
através da contaminação da biota de áreas próximas a plantações 
agrícolas, que acaba por desequilibrar os ecossistemas locais, trazendo 
uma série de injúrias aos habitantes dessas regiões.” (PERES et al., 
2005, p. 28).  

A exposição ambiental aos agrotóxicos na população urbana se caracteriza 

principalmente por uma exposição crônica, ou seja, baixas doses por um longo período 

de exposição. Na população rural, o trabalhador - por desinformação, hábito ou falta de 

recursos - não utiliza equipamentos de proteção individual no momento da preparação e 

da utilização do agrotóxico, estando exposto à intoxicação de duas formas, aguda e 

crônica: 

“A intoxicação aguda é aquela na qual os sintomas surgem rapidamente 
algumas horas após a exposição excessiva, por curto período, a 
produtos altamente tóxicos. Pode ocorrer de forma leve, moderada ou 
grave e os sinais e sintomas são nítidos e objetivos. A intoxicação 
crônica caracteriza-se por surgimento tardio, em meses ou anos, por 
exposição pequena ou moderada a produtos tóxicos ou a múltiplos 
produtos, acarretando danos irreversíveis, do tipo paralisias e 
neoplasias.” (STOPPELLI e MAGALHÃES, 2005, p. 96). 

Outro problema relacionado à exposição ambiental em outras regiões do país 

refere-se à pulverização por aviões e tratores, que em geral acarretam a contaminação 

ambiental, podendo, através da dispersão dos produtos químicos, atingir longas 

distâncias e consequentemente contaminar os recursos hídricos, a biota e solos (ARMAS 

et al., 2005; MENEZES et al., 2009; MOREIRA et al., 2012).  

No Estado do Espírito Santo a agricultura tem relativo destaque e tem se 

mantido no conjunto da economia capixaba com pequena participação. Seu maior 

destaque é o café, “(...) que contribuirá com 22,4% da produção do Brasil na safra 2013.” 

(IBGE, 2013). No ano de 2010 a participação da atividade econômica primária (que 

engloba a agricultura) no produto interno bruto do Espírito Santo foi de 6,3%. Nas Figuras 

1 e 2 estão demonstrados, para comparação, a evolução dos empregos na agricultura e 



 
na economia:
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Figura 1 - Empregos na agricultura. Fonte: IBGE, 2013. 
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Figura 2 - Empregos totais no Espírito Santo. Fonte: IBGE, 2013. 

Os empregos na agricultura representaram entre os anos de 2002 a 2011, em 

média, 4,65% dos empregos totais no Espírito Santo e o seu crescimento acumulado foi 

de somente 11,09% contra um crescimento total nos postos de trabalho capixabas de 

64,09% no período. No período abrangido pelo estudo - 2008 a 2011 - há uma queda na 

participação percentual dos empregos agrícolas, chegando ao mais baixo índice em 2011 

(3,39%). Nas Figuras 3 e 4 temos a distribuição dos empregos na agricultura para os 



 
anos de 2008 e 2011 no Estado do Espírito Santo por município. Percebemos que os 

empregos estão concentrados na Região Norte do Estado, próximos a divisa com o 

Estado da Bahia, tanto em 2008 como em 2011. Notamos também que há o início de 

uma criação de novo polo agricultor no centro do Espírito Santo, tendência a se confirmar 

nos próximos anos. 

 
Figura 3 - Empregos na agricultura em 2008. Fonte: RAIS/MTE, 2013. 

 
Figura 4 - Empregos na agricultura em 2011. Fonte: RAIS/MTE, 2013. 



 
 

 

 

2. Metodologia de trabalho 

O presente estudo, de tipo ecológico, tem por finalidade encontrar as taxas de 

intoxicação causadas pela utilização de agrotóxicos por trabalhadores na agricultura 

(ocupacional) para o Estado do Espírito Santo entre os anos de 2008 e 2011. Para 

executar este estudo, utilizaremos dados secundários do Ministério da Saúde 

(intoxicações por agrotóxico agrícola na atividade ocupacional) da base de dados do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério do Trabalho e 

Emprego (número de postos de trabalho na atividade econômica da agricultura no Estado 

do Espírito Santo) extraídos da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) e através destes calcular as incidências de intoxicações nos municípios 

capixabas. Sabemos que há uma subnotificação das ocorrências por agrotóxicos nas 

bases de dados disponíveis e, inclusive, um estudo anterior levanta esta dificuldade: 

“O que se observou é que existem vários sistemas oficiais que registram 
intoxicações por agrotóxicos, mas nenhum deles responde 
adequadamente como instrumento de vigilância deste tipo de agravo. Na 
prática, só se registram os casos agudos e mais graves. Mesmo para os 
casos agudos, o sub-registro é muito grande e os casos crônicos não 
são captados por nenhum destes sistemas de informação.” (FARIA et al., 
2007, p. 30-31). 

Optamos, porém, por utilizar os dados do SINAN por serem os mais 

confiáveis entre as bases de dados disponíveis. Para caracterizar as áreas agrícolas no 

Estado do Espírito Santo utilizaremos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) extraídos da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM). Os dados e 

os gráficos foram tabulados e realizados com o software MS Excel 2010 e os mapas 

foram feitos com o software de geoprocessamento ArcGIS 9.3. 

Em um trabalho sobre indicadores de saúde ambiental, Freitas e Giatti 

alertam para a relevância da criação de indicadores que possam monitorar agravos tanto 

ao meio ambiente como à saúde: 

“Um dos desafios que se colocam para Saúde Pública é o de estruturar 
sistemas de indicadores que possibilitem análises das condições atuais e 
tendências das interações entre forças motrizes e pressões 
socioeconômicas e a progressiva degradação ambiental, afetando os 
serviços dos ecossistemas que servem de suporte à vida, saúde e bem-
estar humano.” (FREITAS e GIATTI, 2009, p. 1251). 

Indicadores epidemiológicos espaciais apresentam vantagens inequívocas, 

como o equacionamento e a operacionalização das ações de saúde; a avaliação da 

eficácia destas ações; o planejamento de medidas de intervenção junto a fontes 



 
poluidoras, áreas de concentração de poluentes e populações expostas a risco 

identificadas pelos mapas; estratificação de áreas urbanas diferenciadas permitindo 

discriminar riscos desiguais para ocorrência de endemias e - entre outros ganhos - ser 

uma ferramenta para o planejamento e o gerenciamento das ações voltadas para o 

controle das endemias nas cidades. Barcellos e Bastos, em um trabalho sobre a 

interação entre geoprocessamento, ambiente e saúde, ressaltam as facilidades 

propiciadas pelo uso destas ferramentas: 

“Incorporar a categoria espaço em estudos de saúde, significa não só 
estabelecer diferenciações entre conjuntos de regiões conforme 
características que as distingam, mas também introduzir a variável 
localização nestes estudos. (...) pode se transformar em um instrumento 
valioso na avaliação do impacto de processos e estruturas sociais na 
determinação de eventos de saúde. A categoria espaço tem valor 
intrínseco na análise das relações entre saúde e ambiente e no seu 
controle. Conhecer a estrutura e dinâmica espacial permite a 
caracterização da situação em que ocorrem eventos de saúde.” 
(BARCELLOS e BASTOS, 1996, p. 392). 

Este trabalho também tem como objetivo estimular o debate sobre o uso 

indiscriminado de agrotóxicos no Estado do Espírito Santo, pratica deletéria à saúde, 

tanto do agricultor como do consumidor. De um total de 84.455 estabelecimentos 

agropecuários localizados no Espírito Santo, 37,5% (31.707) utilizaram agrotóxicos em 

suas propriedades por algum meio (pulverizador costal/estacionário, tração 

mecânica/animal, aeronave ou outros), segundo dados do ano de 2006 do Censo 

Agropecuário do IBGE. A Figura 5 abaixo mostra como se deu a distribuição dos 

estabelecimentos que utilizaram agrotóxico no Estado: 



 

 
Figura 5 - Utilização de agrotóxico na agricultura, por município. Fonte: IBGE, 2013. 

 

 

3. Resultados e discussão 

Os números de intoxicações por agrotóxicos - de uso agrícola e utilizado na 

agricultura - no Estado do Espírito Santo sofrem variações durante os anos abrangidos 

pelo estudo, como podemos ver na Figura 6, as intoxicações atingem o patamar máximo 

de 86 intoxicações no ano de 2010 e uma variação percentual de 103% no período 

estudado. Na mesma figura temos a taxa de intoxicações por agrotóxicos, calculada por 

1.000 trabalhadores, onde percebemos a mesma variação acentuada, ao contrário do 

que se esperaria quando analisamos o baixo crescimento nos postos de trabalho na 

agricultura capixaba. A Figura 7 demonstra os óbitos ocorridos por utilização de 

agrotóxicos - para o período de 2001 a 2010 - e, de novo verificamos, uma maior 

oscilação entre os anos, porém uma alta média anualizada (15,4 óbitos/ano) e uma 

tendência de crescimento para este indicador, ressaltada pela linha tendencial. As 

Figuras 8 a 11 demonstram as taxas de intoxicação por agrotóxicos para os municípios 

capixabas e o que os dados nos mostram é o aumento dos municípios que apresentam 

intoxicações por agrotóxicos - de 21 municípios que apresentaram ao menos uma 

intoxicação em 2008 para 31 municípios em 2011 - representando em torno de 40% dos 



 
municípios capixabas com notificações de intoxicações por agrotóxicos entre os 

trabalhadores agrícolas. 
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Figura 6 - Intoxicações por agrotóxicos e taxa de intoxicações por 1.000 trabalhadores. Fonte: SINAN/MS, 2013. 
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Figura 7 - Óbitos por agrotóxicos (categorias CID 10 X48, X68, X87 e Y18). Fonte: SINAN/MS, 2013. 

 



 

 
Figura 8 - Taxa de intoxicações por agrotóxicos por 1.000 trabalhadores em 2008. Fonte: SINAN/MS, 2013. 

 
Figura 9 - Taxa de intoxicações por agrotóxicos por 1.000 trabalhadores em 2009. Fonte: SINAN/MS, 2013. 



 

 
Figura 10 - Taxa de intoxicações por agrotóxicos por 1.000 trabalhadores em 2010. Fonte: SINAN/MS, 2013. 

 

 
Figura 11 - Taxa de intoxicações por agrotóxicos por 1.000 trabalhadores em 2011. Fonte: SINAN/MS, 2013. 

Os municípios de Santa Teresa, Domingos Martins, Rio Bananal, Venda Nova 

do Imigrante, Vila Valério e Itarana são os que apresentaram, no período estudado, os 

maiores números de intoxicações por agrotóxicos como mostra a Figura 12. 



 

 
Figura 22 - Municípios com maior número de intoxicações por agrotóxicos entre 2008 e 2011. Fonte: SINAN/MS, 2013. 

 
 

4. Conclusões 

As intoxicações por agrotóxicos nos trabalhadores agrícolas capixabas 

representam um grave problema de saúde e devem, por parte dos órgãos de regulação 

do trabalho, de saúde ocupacional e pública e de controle dos alimentos, ter a devida 

atenção tanto para o cumprimento das normas quanto à aplicação dos defensivos 

agrícolas como para os efeitos - devidos à aplicação incorreta - nos trabalhadores e nos 

alimentos. O trabalho conclui também que o auxílio da ferramenta de geoprocessamento 

traz para a gestão da saúde pública uma maior facilidade, no caso deste trabalho, para a 

identificação das zonas de maior risco para a saúde ocupacional, em relação à aplicação 

de agrotóxicos, notificações por intoxicações e exposição dos trabalhadores ao uso 

indiscriminado. Um trabalho realizado com agricultores capixabas de olericultura, 

pesquisando o uso dos agrotóxicos no setor, fornece o melhor retrato para a situação. 

“As transformações observadas nos últimos anos no processo do 
trabalho rural do país, a partir dos avanços tecnológicos, tornaram o 
agricultor cada vez mais subordinado às variações do mercado, 
contribuindo para a degradação ambiental e os agravos à saúde 
humana, em consequência do aumento, qualitativo e quantitativo, 
indiscriminado de agrotóxicos no país (...)”. (JACOBSON et al., 2009, p. 
2248) 
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