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RESUMO  

 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a utilização dos agrotóxicos, que 
são constituídos por ingredientes ativos, podendo ser quimicamente instável, 
os fabricantes adicionam outros ingredientes às vezes denominados de 
ingredientes inertes para formular os agrotóxicos no produto final para venda. A 
utilização de substâncias químicas na agricultura é uma prática bem antiga, 
pois, existem relatos históricos de que os romanos e gregos fazem usos de 
pesticidas no combate aos insetos. Na Europa sua utiliza é antiga, pois, desde 
o século XVI, era feito uso de substâncias no combate aos insetos. As 
consequências dos agrotóxicos sobre a saúde são totalmente imprevisíveis 
com a ingestão diária de produtos vegetais contaminados com ingredientes 
ativos, mesmo dentro dos limites de tolerância permitidos pela legislação. Os 
agrotóxicos são amplamente utilizados na maioria das áreas de produção de 
culturas para minimizar a infestação por pragas e, assim, proteger as culturas 
de potenciais perdas de produtividade e redução da qualidade do produto. 

 

Palavras-chave: Agrotóxicos. Agricultura. Agricultura de precisão. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze the use of agrochemicals, which are 
constituted by active ingredients, and can be chemically unstable, 
manufacturers add other ingredients sometimes called inert ingredients to 
formulate pesticides in the final product for sale. The use of chemicals in 
agriculture is a very old practice, as there are historical accounts of Romans 
and Greeks making pesticide use in the fight against insects. In Europe its uses 
are old, since, since the sixteenth century, was made use of substances in the 
fight against insects. The health consequences of pesticides are totally 
unpredictable with the daily intake of plant products contaminated with active 
ingredients, even within the tolerance limits allowed by the legislation. 
Agrochemicals are widely used in most crop production areas to minimize pest 
infestation and thus protect crops from potential loss of productivity and reduced 
product quality. 

 

Keywords: Pesticides. Agriculture. Precision agriculture. 

 
 
 
 



 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO.......................................................................................... 09 

2 MEIO AMBIENTE..................................................................................... 11 

2.1 AGRICULTURA NO BRASIL.................................................................. 14 

2.2 AGRICULTURA NO ESTADO DE MATO GROSSO.............................. 16 

3 AGRICULTURA DE PRECISÃO............................................................... 18 

4 A UTILIZAÇÃO DOS AGROTÓXICOS..................................................... 24 

4.1 INTOXICAÇÕES PELOS INSETICIDAS................................................. 34 

4.2 ASPECTOS DE TOXICIDADE AGUDA E CRÔNICA............................. 35 

4.2.1 Toxicidade aguda................................................................................. 35 

4.3 POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES........................................ 36 

4.3.1 Aldrin.................................................................................................... 36 

4.3.2 Clordano............................................................................................... 37 

4.3.3 Mirex..................................................................................................... 38 

4.3.4 Dieldrin................................................................................................. 38 

4.3.5 DDT...................................................................................................... 39 

4.4 AGROTÓXICOS E AGRICULTURA DE PRECISÃO............................... 39 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................... 43 

REFERÊNCIAS............................................................................................. 45 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

A lógica da proliferação indiscriminada das substâncias químicas pelo 

planeta é resultado da crença absoluta no progresso da humanidade, tão bem 

apresentada pelas indústrias químicas e aceita cordialmente pelo poder 

público, que deveria ser o primeiro a zelar pela segurança da saúde humana e 

do meio ambiente. 

Todos os dias as pessoas são bombardeados e por milhares de 

substâncias químicas e nem mesmo os lugares mais isolados do planeta, onde 

se quer as pessoas conhecem ou utilizam substâncias desse tipo, estão livres 

da contaminação química. Afinal, as substâncias químicas desconhecem as 

fronteiras. 

A ideia de precaução que nasceu justamente da preocupação com os 

riscos e perigos que as substâncias químicas representam para a saúde 

humana e para o meio ambiente, mesmo tendo sido consagrada através da 

adoção do princípio de precaução em diversas convenções internacionais, é 

deixada totalmente de lado na hora de colocar em prática as políticas públicas 

em relação à segurança química. 

A cultura moderna tem sido um processo de retificação do antigo 

conceito dos valores absolutos e de crescente afirmação da natureza relativa e 

Interdependente dos recursos naturais existentes em qualquer tipo de 

sociedade, com a indústria de transformação; com a fabricação de alimentos 

concentrados e dos produtos pecuários. 

O termo pesticida abrange um vasto tipo de compostos, incluindo 

inseticidas, fungicidas, herbicidas, defensivos agrícolas, remédios, nematicidas, 

reguladores de crescimento de plantas e outros.  

Entre estes, inseticidas organoclorados, utilizados com sucesso em 

controlar uma série de doenças, como a malária e tifo, foram proibidos ou 

restritos após a década de 1960 na maioria dos países tecnologicamente 

avançados.  

A produção de pesticidas começou na Índia em 1952, com o 

estabelecimento de uma planta para a produção de BHC perto de Calcutá, e a 
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Índia é o segundo maior fabricante de pesticidas na Ásia logo depois da China 

e ocupa o décimo segundo no mundo. 

O termo pesticida refere-se a substâncias químicas que são 

biologicamente ativos e interferem com os processos biológicos normais de 

organismos como a praga, quer se trate de insetos, bolores ou fungos, ervas 

daninhas ou plantas nocivas. 

As consequências dos agrotóxicos sobre a saúde são totalmente 

imprevisíveis com a ingestão diária de produtos vegetais contaminados com 

ingredientes ativos, mesmo dentro dos limites de tolerância permitidos pela 

legislação. 

Assim o presente estudo teve como objetivo geral o estudar sobre os 

agrotóxicos, conceitos e riscos. 

Como objetivo específico: abordar sobre o meio ambiente, realizar um 

histórico sobre a agricultura no Brasil. Estudar sobre a agricultura de precisão.  

Trata-se de um estudo descritivo pautado na pesquisa bibliográfica em 

bases de dados tais como PUBMED e SCIELO. Foram utilizados também 

manuais, livros e revistas que abordam o tema e serão usados igualmente os 

seguintes descritores: “Agricultura”, “Agricultura de precisão”, “agrotóxicos”.  

Dentre os artigos encontrados aplicou-se o filtro para aqueles que 

possuíam relação com o tema da pesquisa. O período de busca por material 

bibliográfico será de agosto a outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

2 MEIO AMBIENTE  

 

A despeito de não ser uma questão ligada exclusivamente à área rural, 

posto que no período urbano o meio ambiente também se mostra relevante em 

termos de preservação, aqui o foco de observação fechará sua lente para 

observar somente o campo.  

Guardado sob a força de preceito constitucional, o meio ambiente foi 

erigido a um patamar jurídico de notável destaque e a partir dele, merecedor de 

tratamento singular em termos de ações que sejam relevantes à sua 

preservação (PEREIRA, 2014). 

Com efeito, ao dispor em seu art. 225 conforme Pereira (2014, p. 36), 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, exatamente 

por se tratar de “um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida” a Constituição emprestou-lhe uma valia que fez despertar a mente 

coletiva de uma dormência tal em relação a sua conduta para com ele.   

Assim, já começa a frutificar em meio à sociedade a cultura nova que se 

traduz numa conduta bem diferente daquela herdada dos antepassados 

imediatos, conquanto na exploração da terra o produtor rural já se mostra cada 

vez mais preocupado em fazer do meio ambiente o seu ambiente de trabalho 

sadio (ZANETTI, 2010). 

Entrementes, como a agricultura não tem como ser realizada sem que 

finque suas bases estruturais no meio ambiente, a atividade que ali se implanta 

já o faz com responsabilidade cada vez mais distinta, e isto em face do 

entendimento que já permeia a conduta do homem contemporâneo, de que 

opor-se ao meio ambiente é atrair para si sanções naturais e penais, qualquer 

delas, com severidade suficiente para repensar a conduta antes mesmo de 

levá-la a efeito (PACKER, 2015). 

Deve-se destacar, que o meio ambiente, antes tido como não 

pertencente a ninguém, reflete um bem que pertence a todos indistintamente. 

Para se obter um conceito amplo de meio ambiente, há a necessidade de 

integração de várias áreas do saber, devendo-se promover a interação entre 
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elas devido ao caráter interdisciplinar ou transdisciplinar do meio ambiente 

(MACHADO, 2015). 

As incursões do homem no ambiente têm gerado déficits consideráveis 

que estariam atentando para a própria sobrevivência do planeta, haja vista a 

existência de um ecossistema global, que sobrevive à custadas inúmeras 

interações entre os seus diversos componentes (ZANETTI, 2010). 

Uma das maiores dificuldades para se alcançar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado se dá pela insistente visão de que algumas 

empresas buscam o desenvolvimento a qualquer custo. Os setores produtivos 

costumam exercer grande pressão nos governos, com a finalidade de que os 

mesmos diminuam as exigências ambientais e para que possam ter atendidos 

os seus pleitos de implantação de novos projetos. Para atingir tal finalidade, os 

desenvolvimentistas ressaltam sempre a necessidade de geração de empregos 

e o aumento das receitas governamentais, especialmente através da 

arrecadação de tributos (MACHADO, 2015). 

Assim, na busca pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado têm-se 

travado grandes discussões entre os ambientalistas e os desenvolvimentistas. 

Alguns grupos de ambientalistas efetuam manifestações, através da mídia, a 

fim de chamar a atenção da população em geral para a degradação do meio 

ambiente (QUADROS, 2017). 

Embora tenha-se consciência da importância do desenvolvimento, da 

busca de novas tecnologias e de atender às necessidades de consumo dos 

seres humanos, se está vivendo um momento onde é imprescindível analisar 

mais atentamente essa questão (VALÉRIO, 2017). 

O Estatuto da Terra de 1964, apesar de ter sido produzido em uma 

época em que o Brasil estava sob regime de exceção, trouxe em seu conteúdo 

o princípio da função social da terra, em diversos dispositivos. É o que se vê 

em seu artigo 2º, caput, quando enfatiza que “é assegurada a todos a 

oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionado pela sua função 

social, na forma prevista nesta lei” (MACHADO, 2015, p. 18). 

A exploração com consciência e de forma ajustada da terra, visando 

assim não degradar o meio ambiente e propagar o bem-estar social, é dever e 

obrigação de todos, arrendadores e arrendatários. Não apenas as atividades 

empresariais em busca do desenvolvimento podem trazer problemas ao meio 
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ambiente, mas também a urbanização realizada de forma descontrolada pode 

gerar o desequilíbrio ambiental (SACCOMANO NETO, 2015). 

Como não há atividade agrícola sem envolvimento dos recursos 

naturais, é importante que a utilização e o gerenciamento desses no processo 

de fazer a propriedade rural cumprir sua função social e econômica se 

subordine a normas e princípios de interesse público (SOARES, 2015). 

Como o setor agrícola compreende, dentre outros, a produção, insumos, 

agroindústria, comércio, abastecimento, isto indica sua presença muito forte e 

atuante na economia do País, de modo que a política que se planeja e executa 

para incentivar e dar dinamismo a esses segmentos pode muito bem dar a 

dimensão do seu alcance econômico na geração de empregos, serviços e 

riquezas (VALÉRIO, 2017). 

A depender da quantidade e intensidade de trabalho aplicado sobre o 

meio natural, há um maior ou menor direito de apropriação individual sobre os 

bens comuns (SACCOMANO NETO, 2015). 

Embora os bens de uso comum do povo, como a água limpa e potável, o 

ar puro, a fertilidade dos solos, as florestas e suas funções ecossistêmicas de 

regulação hídrica ou captura de carbono pela fotossíntese, assim como a 

polinização das abelhas e outros insetos, sempre tiveram seu valor em si, 

assim como um valor de uso para satisfação das necessidades humanas em 

geral e do próprio planeta; tais bens e funções produzidas pela natureza (e não 

pelo trabalho) nunca incorporaram um valor de troca direto expresso em 

dinheiro ou outra medida de equivalência (remuneração através de bens de 

consumo, serviços etc.), como outros recursos naturais já considerados matéria 

prima do processo produtivo pela transformação do trabalho social, como a 

madeira, o ferro, as fibras, a biomassa para produção de combustível etc. 

(SOARES, 2015). 

A cultura florestal é muito mais recente do que a agrícola. Existem 

registros de pessoas preocupadas com as florestas, mas não há dúvida de que 

o cultivo de produtos agrícolas – comida – foi responsável 

pelo rápido desenvolvimento humano nas últimas décadas da história, junto 

com a revolução industrial (ZANETTI, 2010). 

O meio ambiente que deve ser preservado para as gerações futuras é o 

mesmo que oferece alimentação à geração dos dias atuais, que será a geração 



 14 

de amanhã, de modo que agir predatoriamente contra ele é, em última análise, 

em todos os sentidos, enterrar o futuro no presente.   

 

2.1 AGRICULTURA NO BRASIL 

 

O Brasil é um dos países que detêm significativa porção das terras úteis 

do Planeta, agora ainda mais valorizadas ante as perspectivas abertas pela 

produção de biocombustíveis.  Apesar disso, sua produção agrícola é ainda 

incipiente se comparada ao imenso potencial da terra (ZANETTI, 2010). 

Como decorrência de uma estrutura fundiária consolidada ao longo de 

meio milênio, que permitiu uma exploração efetiva de apenas dez por cento do 

território nacional, o Estado brasileiro encontra-se a braços com problemas de 

alta complexidade na sede do direito agrário e que consistem nos conflitos pela 

posse da terra (SOARES, 2015). 

Na execução da política agrícola, e isto independentemente da ação ou 

do instrumento eleito para sua efetivação, não se pode nunca desviar o foco da 

atenção do aspecto social relevante para o qual o abastecimento alimentar 

aponta (SACCOMANO NETO, 2015). 

É notável o fato de a agricultura como atividade econômica gozar do 

privilégio de ter espaço reservado, sem igual, na Constituição Federal. A 

Constituição Cidadã de 1988, pode-se afirmar, assegurou à agricultura tal 

status ao estabelecer em seu Título VII, Da Ordem Econômica e Financeira, 

Capítulo I Dos Princípios Gerais Da Atividade Econômica, os princípios 

elementares para o traçado de sua Política (PEREIRA, 2014). 

Deste modo, ao ser considerado esse abastecimento como condição 

básica para garantir a tranquilidade social, a ordem pública e o processo de 

desenvolvimento econômico-social, necessariamente, a atividade geradora do 

alimento deverá ocupar o centro das atenções, o que leva necessariamente a 

focar a própria pessoa do produtor rural como agente promotor desse bem-

estar social que a todos interessa (ZANETTI, 2010). 

O setor da agricultura no país no decorrer da história, passou por várias 

mudanças e ciclos, começando nos primórdios da economia canavieira, 

marcada especialmente na produção de cana-de-açúcar na época do período 

colonial, até as recentes mudanças e crescimento do café e da soja. Essas 
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transformações continuam ocorrendo, acima de tudo mantendo um ritmo de 

sequência mediante as modificações tecnológicas ocorridas no decorrer do 

século XX, como a modernização das atividades agrícolas (PENA, 2017). 

 

Figura 1. Lavoura de arroz alagada no Rio Grande do Sul. 

 

 Fonte: Pena (2017). 

 

No país pode-se perceber um crescimento da agricultura, mesmo com 

as alterações climáticas percebidos nos últimos anos, por exemplo, no início de 

outubro de 2016 no Rio Grande do Sul as chuvas obrigaram os agricultores a 

replantar o arroz, pois em uma semana, o estado teve 60% a mais de chuva 

registrado para um mês, ou seja, mais de 260 mm em áreas do estado gaúcho, 

o volume considerado normal no mês é de 150 mm, ou seja, em uma semana 

esse volume foi bem acima (Figura 1) (PENA, 2017). 

Os produtores da região já estão sinalizando para o replantio do arroz, 

caso continue ocorrendo esse volume de chuvas, contudo espera-se um 

aumento do custo para manter a produtividade caso o volume de chuvas 
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permaneça. Já Minas Gerais terá um recorde de café em 2016, cerca de 16% a 

mais do que foi registrado em 2015 (ZANETTI, 2010). 

O IBGE, apontou que o agronegócio no país de uma forma em geral terá 

crescimento, em 2015 teve um crescimento de cerca de 1,8% comparado com 

2014. Já em 2016 o setor evidencia um crescimento na faixa entre 1,5% e 

2,2% (PENA, 2017).  

A atividade agrícola em 2017 responde por cerca de 5% do PIB 

nacional, apontando mais de 90 bilhões de reais em volumes exportados 

(SACCOMANO NETO, 2015). 

 

2.2 AGRICULTURA NO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

A agricultura, atividade econômica de relevante interesse do Estado, 

contemplada no texto constitucional não só no gênero Economia, mas também 

na espécie que lhe é própria, mereceu do legislador constituinte atenção 

especial quando alinha ali os princípios que orientam o planejamento e a 

execução de sua política (PENA, 2017). 

Mas a agricultura é em si pode tanto afirmar, uma atividade privada de 

relevante interesse público, como pode ser vista e tratada de forma diferente, a 

não ser sob o risco de comprometer a paz social, a ordem pública e o 

desenvolvimento econômico-social do país (SACCOMANO NETO, 2015). 

A ideia romântica que aprisionou o campo por muito tempo a um gueto 

sufocante e condenou socialmente o produtor rural a um estilo de vida rústico, 

como se não lhe fosse lícito beneficiar-se do próprio trabalho, visto que deveria 

ficar condenado ou confiscado a uma vida subdesenvolvida, já não encontra 

espaço na contemporaneidade fática, menos ainda jurídica (CARVALHO, 

2016). 

É necessário, portanto, que no processo de comercialização da 

produção o produtor rural encontre os meios adequados para garantir sua 

rentabilidade, caso contrário não haverá progresso econômico, e menos ainda 

tecnológico (SACCOMANO NETO, 2015). 

Tudo isso associado a um planejamento obedecendo criteriosamente o 

manejo de solo com operações de subsolagem, distribuição e incorporação de 

adubo orgânico, levante de canteiros, utilização de agrotóxicos de forma 
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criteriosa e a operação de plantio propriamente dito.  O Estado de Mato Grosso 

destaca-se por ter a maior área plantada, bem como a maior produção por 

hectare (FREITAS, 2016). 

Para que se atingisse esse resultado foi necessário a o uso de 

tecnologia e investimentos no setor para compra de maquinários matérias 

primas, como adubos, fertilizantes e agrotóxicos. As culturas que tem o maior 

destaque no estado são: arroz, soja e o milho no norte de Cuiabá; algodão no 

sul do Estado; e cana-de-açúcar a oeste (FREITAS, 2016).  

Mato Grosso é o principal produtor da região Centro-Oeste. O estado 

colheu no biênio 2014/2015, mais de 51 milhões de toneladas de grãos, tendo 

um aumento de pouco mais de 8% em relação a 2013/2014, no ano de 2016 as 

estimativas são de que o Estado produza cerca de 42% do total da safra 

brasileira de grãos (BRASIL, 2017).  

Entre os maiores produtores de milho no Brasil estão: Mato Grosso com 

24,74%, Paraná com 18,08%, Rio Grande do Sul com 14,34%, Goiás com 

9,98%, Mato Grosso do Sul com 7,89%, Minas Gerais com 5,92%, São Paulo 

com 3,43% (CONAB, 2016). 

No estado de Mato Grosso o mais relevante sistema de cultivo de milho 

é denominado de cultura da safrinha, trabalhada depois da colheita da soja, 

empreendida nos dois primeiros meses de cada ano. As projeções para o 

cultivo do milho e soja para 2015/2016 são de crescimento dessas culturas no 

ano estima-se um crescimento de algo em torno de 3% (SACCOMANO NETO, 

2015). 

O milho é a cultura que mais crescerá no estado nos próximos cinco 

anos. A comercialização da cultura de milho referência 2015/2016 no estado de 

Mato Grosso ultrapassou passou de 83% no mês de agosto de 2016, isso 

evidencia um crescimento mensal de acima de 4% (IMEA, 2016). 

Assim pode-se dizer que Mato Grosso tem uma participação de 

relevância relacionado a produção agropecuária no país. 

 

 



 

3 AGRICULTURA DE PRECISÃO  

 

No final dos anos 20, em um boletim do campo experimental nos 

Estados Unidos em Illinois, foi recomendado aos produtores que desenhassem 

um mapa com testes de acidez em solos em amostras em grade para 

aplicação de calcário (figura 1) (BERNARDI; et al., 2014). 

 

Figura 2. Ciclo da Agricultura de Precisão documentado em 1929 para 

correção da acidez do solo. 

 

 

Fonte: Bernardi; et al., (2014). 

 

Conforme a literatura estudada, esse é o registro mais antigo de que já 

se tinha conhecimento da variabilidade e que nessa época já se recomendava 

ao agricultor levá-la em conta (BERNARDI; et al., 2014). 
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Há evidências de que se vive uma nova era, a era industrial está em 

crise e começa a se mover o que alguns denominam de pós-industrialismo ou 

era do conhecimento. O problema global do industrialismo está causando 

ambiental, energia, alimentos, problemas sociais, econômicos e financeiros que 

geraram uma crise global profunda afetando as principais economias, com 

consequências imprevisíveis até o momento (EMBRAPA, 2014). 

Dentro das diferentes propostas de tecnologias para posicionamento no 

campo, os sistemas globais de navegação por satélite são os mais populares. 

Desenvolvido para uso militar, a provisão de seu uso para a comunidade civil 

revolucionou a navegação e a medição de áreas e distâncias, especialmente 

nas áreas rurais. Sua operação é análoga ao método usado pelos navegadores 

antigos, que determinou sua localização com base nas estrelas, planetas e 

satélites naturais (MANTOVANI; MAGDALENA, 2017). 

O ímpeto para o conceito vigente de agricultura de precisão em sistemas 

de cultivo surgiu no final da década de 1980 com a correspondência da 

amostragem baseada em propriedades químicas do solo com equipamentos de 

aplicação de taxa variáveis recentemente desenvolvidos para fertilizantes. 

Usando uma bússola e princípios de confirmação, os fertilizantes foram 

aplicados a taxas projetadas para complementar as mudanças nos mapas de 

fertilidade do solo que foram criados (EMBRAPA, 2014). 

No Brasil, no início dos 80, muitas das indústrias não podiam introduzir 

essa nova tecnologia, por causa dos problemas com a importação de 

equipamentos informatizados e seu valor inicial demasiadamente alto 

(BERNARDI; et al., 2014). 

Por volta de 1990, o Sistema de Posicionamento Global (GPS) tornou-se 

disponível para o uso civil e a oportunidade de localização e navegação rápida 

e precisa do veículo provocou uma enxurrada de atividade. Os controladores 

eletrônicos para a aplicação de taxa variável foram construídos para lidar com 

esta nova informação de posicionamento e os monitores de produção de 

culturas começaram a atingir o mercado comercial (LEITE, 2013). 

Em 1993, o GPS estava totalmente operacional e uma série de sistemas 

de monitoramento de produção de culturas permitia o monitoramento e 

mapeamento de escala fina de variação de rendimentos dentro dos campos. A 

vinculação dos dados de variabilidade de rendimento nessa escala com mapas 
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de mudanças de nutrientes do solo em um campo marcou o verdadeiro começo 

da Agricultura de precisão no cultivo de larga escala (MANTOVANI; 

MAGDALENA, 2017). 

No mundo acadêmico a Agricultura de Precisão teve sua gênese em 

1996, com o primeiro simpósio em Agricultura de Precisão realizado na Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz em Piracicaba – SP (BERNARDI; et al., 

2014).  

Em 1999 a EMBRAPA, aprovou dois projetos em Agricultura 

de Precisão para a verificada do solo, outro para cultura do Milho e Sorgo, 

esses dando o início aos primeiros trabalhos. Até o início dos anos 2000, as 

empresas especializadas em comércio de máquinas agrícolas no Brasil ainda 

não acompanhavam a inovação tecnológica que já despontava em outros 

países (BERNARDI; et al., 2014).   

Foi então que a partir do final de 2000, que os brasileiros puderam 

presenciar o início de produtos com alta tecnologia em máquinas agrícolas no 

mercado Nacional (EMBRAPA, 2014). 

O desenvolvimento da eletrônica e tecnologia da informação e 

comunicação tem incentivado a expansão da agricultura de precisão: são 

observadas profundas mudanças tecnológicas. Embora este conceito está 

ligado à gestão da variabilidade espacial e temporal da produção agrícola em 

muitos casos, está associada com a aplicação da tecnologia de pós-

industrialismo. A aplicação do conceito de agricultura de precisão está 

associada a uma visão sistêmica e interdisciplinar (MANTOVANI; 

MAGDALENA, 2017). 

Por que usar satélites para o mapeamento? Não há necessidade de 

visão entre as posições a serem pesquisadas, como na topografia 

convencional com o uso de teodolitos ou estações totais. Tudo o que é preciso 

é uma abertura para o céu. Isso significa que não pode haver impedimento 

físico entre a antena do receptor e os satélites, tais como: copas das árvores, 

construções, etc (BERNARDI; et al., 2014). 

A agricultura de precisão trata-se de um sistema de gerenciamento 

agrícola fundamentado na variação espacial das propriedades do solo e 

plantas localizadas nas lavouras e que tem o objetivo de otimizar o lucro, a 

sustentabilidade e ainda proteger o ambiente (VIANA; et al., 2009). 
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Quando implementado corretamente, a agricultura de precisão é um 

processo que permite aos usuários lidar com todas as variações possíveis 

encontradas em campos e seções de campo. Assim como nenhum dos 

campos é exatamente o mesmo, nenhuma das duas seções de qualquer 

campo será a mesma (SOARES FILHO; CUNHA, 2015). 

A capacidade do solo de usar e reter nutrientes é afetada pela sua 

textura e composição, os níveis de pH e as várias quantidades de matéria 

orgânica presentes. As práticas de campo, as ervas daninhas, as culturas de 

cobertura, a drenagem e os rendimentos dos anos anteriores podem causar 

uma alteração nos níveis de nutrientes (SOARES FILHO; CUNHA, 2015). 

A aplicação de técnicas de geoprocessamento para o mapeamento da 

variabilidade espacial das áreas de produção agrícola representa uma 

poderosa ferramenta para a gestão de sistemas de produção, em que 

contribuam para a tomada de decisão para a intervenção futura em áreas de 

baixa produtividade (como escolher a cultura que se encaixa mais, melhorar as 

condições físicas do solo para reduzir a compactação, a recomendar certa 

dose de aplicação de fertilizantes, etc.) (MANTOVANI; MAGDALENA, 2017). 

Entre as diferentes tecnologias propostas para o posicionamento no 

campo, sistemas de navegação global por satélite. Outra valiosa fonte de 

dados para usar sistemas de informação por acesso remoto é obter 

informações sobre um objeto, área ou fenômeno da superfície da terra, sem 

estar em contato direto com eles (BERNARDI; et al., 2014). 

No período da construção do presente estudo no país a tecnologia está 

sendo uma das grandes aliadas da agricultura moderna, pois, recentemente 

em algumas fazendas já se faz uso dos drones para melhorar a produtividade, 

em países do primeiro mundo esses equipamentos são comuns no campo, 

lançando mão da agricultura de precisão (MANTOVANI; MAGDALENA, 2017). 

No ano de 2012, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

instaurou a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, conceituou e 

definiu a Agricultura de Precisão como “um sistema de gerenciamento agrícola 

baseada na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa ao 

aumento de retorno econômico, à sustentabilidade e à minimização do efeito 

ao ambiente” (EMBRAPA, 2014, p. 21). 
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Os drones contando com câmeras de alta definição registram imagens 

das plantações que depois serão analisadas por software inteligentes capazes 

de identificar a presença de doenças, falhas no plantio e até mesmo estresse 

hídrico (EMBRAPA, 2014). 

O problema no Brasil, como sempre, trata-se do valor a tecnologia ainda 

é muita cara ficando restrita a produtores de médio e grande porte, drones para 

aplicações tem um custo médio de R$ 10.000 (dez mil reais), e em alguns 

modelos mais sofisticados podem chegar até R$ 500.000 (quinhentos mil 

reais), o desafio no país é poder levar essa tecnologia também para os 

pequenos agricultores (EMBRAPA, 2014). 

A partir do momento em que o agricultor coleta as imagens e 

informações georreferenciadas, os benefícios são inúmeros, pois, tudo é feito 

com mais precisão seja a aplicação de um inseticida, agrotóxico, ou qualquer 

outro tipo de controle biológico, as aplicações dos drones são inúmeras, pois, é 

possível identificar falhas e até contar a quantidade de plantas, combinado com 

câmeras especiais dá par ir mais longe identificando desde a deficiência de 

nutrientes até a presença de pragas especificas (BERNARDI; et al., 2014). 

Uma câmera termal, por exemplo, diz o momento exato de irrigar a 

plantação novamente e com ajuda de sensores a laser é possível saber a 

altura das plantas e a quantidade aproximada de frutos, uma grande vantagem 

é a detecção precoce de pragas e seu tratamento é fundamental 

(MANTOVANI; MAGDALENA, 2017). 

O mapeamento da produtividade também está muito difundido para a 

cultura de grãos (em especial milho e soja), pois as colhedoras já vêm 

equipadas com monitores de colheita que possibilitam obter estes mapas 

(BERNARDI; et al., 2014). 

Em 2017 no Brasil, ainda se foca muito na aplicação de fertilizantes e 

corretivos de aplicação, embora em algumas fazendas a Agricultura de 

Precisão já tem auxiliado em análises do solo, buscando melhorar a produção 

das lavouras em todos seus aspectos (BERNARDI; et al., 2014). 

A representação espacial de dados da área de produção tem contribuído 

significativamente para a tomada de decisões e esforços para gerir 

adequadamente essas áreas, uma vez que visa produzir e informações que 

incentiva a boa gestão, diminuição dos usos de agrotóxicos e ainda busca 
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maneiras para resolver ou mitigar questões de meio ambiente, social e 

econômico (MANTOVANI; MAGDALENA, 2017). 

Pode-se dizer que as tecnologias de Agricultura de Precisão já são uma 

realidade no campo para os técnicos e produtores rurais no país. 

Gradativamente é difundido o conhecimento existente de uma variabilidade nas 

áreas de produção, isso ocorre decorrente das variações do relevo, solos, 

vegetação e também do histórico de uso (MANTOVANI; MAGDALENA, 2017). 

Duas coisas merecem consideração imediata: gerenciamento de 

fazenda e otimização do retorno de insumos. O que isso significa? O melhor 

caminho para a otimização de seus retornos é aplicando as entradas 

apropriadas no lugar certo e nas quantidades corretas (SOARES FILHO; 

CUNHA, 2015). 

As imagens de satélite fornecidas pela tecnologia GPS estão 

melhorando em suas capacidades, assim como todos os outros sistemas de 

tecnologia da informação usados em todo o mundo. Ocasionalmente, os 

clientes pensam que o GPS e os sistemas de agricultura de precisão são muito 

complexos, contudo tem-se percebido com a evolução das tecnologias e 

conhecimento público, que tais sistemas tem-se tornado de fácil aplicação 

(MANTOVANI; MAGDALENA, 2017). 

Pode-se usar dois receptores para uma correção diferencial dos dados 

de forma diferente. Um desses receptores deve ser instalado em um ponto de 

coordenadas e protegido como base, enquanto outro funcionará como um 

celular, para executar o registro em si (SOARES FILHO; CUNHA, 2015). 

Os resultados alcançados são utilizados na divulgação da Agricultura de 

Precisão e das tecnologias associadas bem como de seus benefícios, entraves 

e alternativas referentes ao seu emprego (BERNARDI; et al., 2014). 

A agricultura de precisão é o meio pelo qual se pode plantar com uma 

precisão melhor, preencher, aplicar insumos e depois compilar informações 

com relação ao que foi concluído na fazenda. 

 

 

 

 

 



 

4 A UTILIZAÇÃO DOS AGROTÓXICOS 

 

A utilização dos agrotóxicos remonta há milhares de anos atrás, quando 

sumérios, gregos e romanos matavam pragas usando vários compostos, tais 

como extratos de enxofre, mercúrio, arsênio, cobre ou vegetais. No entanto, os 

resultados eram fracos devido aos métodos primitivos e de aplicação 

insuficiente (NÓBREGA, 2016). 

No decorrer da história humana, os seres humanos sempre buscaram 

alternativas visando combater as dificuldades encontradas na natureza, uma 

vez que, não era incomum antigamente os gregos e romanos  realizarem rituais 

religiosos ou magias para objetivando as pragas (MORAES; et. al., 2011). 

Foi no século XVIII, com a eclosão das revoluções Democrática e da 

Revolução Industrial, que se começou a definir a modernidade e, 

consequentemente, os paradigmas capitalistas de exploração da natureza e da 

exploração da força do trabalho humano (BECK, 2010). 

Na construção das certezas da modernidade, quanto maior o 

conhecimento humano, maior a previsibilidade e o controle sobre o futuro. Para 

isso, subjuga-se e explora-se a natureza, transformando-a de fenômeno 

externo em interno até que, ao cabo, seja absorvida pelo sistema industrial. 

Isso promove uma dicotomia entre a sociedade e a natureza, a pretexto de 

controlá-la e proteger a sociedade das ameaças externas (CABRAL, 2016). 

O primeiro inseticida organoclorado sintético, DDT (dicloro-difenil-

tricloroetano), descoberto na Suíça em 1939, foi muito eficaz e amplamente 

utilizado para controlar a cabeça e piolho do corpo, vetores de doenças 

humanas e pragas agrícolas, nas décadas que antecederam a década de 1970 

(PEREIRA, 2014). 

Hexacloreto de benzeno (BHC) e clordano foram descobertos durante a 

Segunda Guerra Mundial e toxafeno e heptacloro um pouco mais tarde. Pouco 

tempo depois, dois organoclorados ciclodienos, Aldrin e Dieldrin, foram 

introduzidas, todos estes inseticidas tinham ação de eliminar os insetos 

(SANTOS, 2010). 

Terminada a guerra a indústria da época chegou á conclusão que o 

veneno que matava seres humanos também poderia matar insetos, assim os 
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fabricantes de tanque de guerra para não fecharem passaram e produzir 

tratores e máquinas para agricultura. Para espalhar esse modelo de agricultura 

para o mundo se uniram as indústrias de adubos, venenos, sementes híbridas, 

cientistas, governos e os bancos (PEREIRA, 2014). 

Nos anos 60 essa agricultura mecanizada e dependente dos químicos 

chamada de revolução verde chegou ao Brasil. O banco mundial emprestou 

grandes somas ao governo brasileiro. Quem quisesse plantar naquela época 

com esterco e semente crioula não ganhava financiamento, pois, isso não dava 

dinheiro para aquelas indústrias (CABRAL, 2016). 

A introdução de outros inseticidas sintéticos - organofosforado 

inseticidas na década de 1960, carbamatos e piretróides em 1970 em 1980 e a 

introdução de herbicidas e fungicidas nas décadas de 1970 década de 1980 

contribuiu grandemente para controle de pragas e produção agrícola 

(ALONZO; CORRÊA, 2016).  

Todos os organoclorados são relativamente insolúveis, resistentes em 

solos e sedimentos aquáticos. Estas propriedades de persistências levaram, 

eventualmente, para a retirada de registro e uso de inseticidas organoclorados, 

entre 1973 e final de 1990, nos países industrializados, embora continuassem a 

ser utilizado nos países em desenvolvimento (SANTOS, 2010). 

Os inseticidas organoclorados merecem atenção especial por serem 

persistentes e de difícil degradação, tendo alto poder residual tanto na natureza 

como nos organismos. Sabe-se que no organismo animal, os organoclorados 

têm afinidade com os tecidos adiposos e cérebro. A intoxicação pelos 

organoclorados se faz pelas vias cutâneas, respiratória e digestória (GEREMIA, 

2011). 

Muitos produtos, mesmo de uso domiciliar, que contenham 

organoclorados em suas formulações, podem causar intoxicações por inalação 

contínua do tóxico. Uma das maiores preocupações atuais da humanidade 

(aliás plenamente justificável), é justamente  com relação à ingestão de 

alimentos contaminados com resíduos de agrotóxicos, pelos riscos que podem 

acarretar à saúde e consequente qualidade de vida (ALONZO; CORRÊA, 

2016). 

A tabela 1 apresenta as classes toxicológicas com a “Dose 

Letal 50”, evidenciando a quantidade capaz de matar uma pessoa adulta. 
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Tabela 1. Classificação toxicológica dos agrotóxicos conforme a Dose Letal 50. 

Grupos DL 50 Dose capaz de 

matar uma pessoa 

adulta 

Extremamente tóxicos 5mg/kg 1 pitada – algumas 

gotas 

Altamente tóxicos 5-500 1 colher de chá – 2 

colheres de sopa 

Medianamente 50-500 1 colher de chá – 2 

colheres 

Pouco tóxicos 500-5000 2 colheres de sopa – 

1 copo 

Muito pouco tóxicos 5000 ou + 1 copo – 1 litro 

Fonte: Schumacher (2013). 

 

Pode-se evidenciar as dose letais em relação aos grupos de agrotóxicos, 

chama-se atenção para os extremamente tóxicos que com tão somente 

algumas gotas podem matar um ser humano. Por determinação legal, todos os 

produtos devem conter nos rótulos uma faixa colorida que apresenta sua 

classe toxicológica, de acordo com a tabela 2 (SCHUMACHER, 2013). 

 

 

Tabela 2. Classe toxicológica e cor da faixa no rótulo de produto agrotóxico. 

Classe I Extremamente tóxicos Faixa vermelha 

Classe II Altamente tóxicos Faixa amarela 

Classe III Medianamente tóxicos Faixa azul 

Classe IV Pouco ou muito tóxicos Faixa verde 

Fonte: Schumacher (2013). 

 

Pode-se dizer que quanto mais brilhante um alimento exposto em um 

supermercado mais agrotóxico ele carrega. Uma das maiores preocupações 
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recente é com relação ao inseticida Acefato, já foi proibido na Europa, ela 

causa quadro de disfunção neurológica grave e tem indicações de que ele 

pode causar câncer (GEREMIA, 2011). 

Entre os herbicidas existe uma polêmica recente em relação ao 

Glifosato, onde foi apontado recentemente de ratos que foram alimentados 

milho com aplicação deste herbicida e sofreram com diversos tumores 

(SCHUMACHER, 2013). 

Inseticidas piretróides sintéticos, foram introduzidos na década de 1960 

e incluem tetrametrina, resmetrina, fenvalerato, permetrina, e deltametrina, 

todos amplamente utilizados na agricultura. Eles possuem baixa toxicidade aos 

mamíferos e ação inseticida potente, é fotoestável com baixa volatilidade. Eles 

são inseticidas de grande espectro e podem matar alguns inimigos naturais 

(MONTANHA, 2012). 

Os pesticidas têm inúmeros efeitos benéficos. Estes incluem a proteção 

das culturas, a preservação de alimentos e materiais e prevenção de doenças 

transmitidas por vetores (VENTURINI, 2014). 

Os pesticidas são amplamente utilizados na maioria das áreas de 

produção de culturas para minimizar a infestação por pragas e, assim, proteger 

as culturas de potenciais perdas de produtividade e redução da qualidade do 

produto. Assim, eles desempenham um papel essencial na garantia de 

elevados lucros para os agricultores, proporcionando o abastecimento viável de 

produtos agrícolas a preços que são acessíveis para os consumidores, e 

também melhorar a qualidade dos produtos em termos de apelo estético que 

também é importante para os compradores (PINTO-ZEVALLOS; ZARBIN, 

2013). 

Pode-se dizer que sob efeito químico constante, algumas pragas 

tornam-se geneticamente resistentes a pesticidas, organismos que não eram 

alvos são prejudicados (MACHADO, 2015). 

A terra é a casa do homem e a vida de todos que habitam o planeta 

depende do meio ambiente, em especial, o homem, que se ocupa da terra e 

dela tira inegáveis proveitos, desde os primórdios da antiguidade, pautando seu 

destino pela busca incessante de novos conhecimentos, novas técnicas 

industriais e novos mecanismos de progresso, sem se importar a que custo 

tudo isso seria alcançado. Nesse panorama, foram sérios efeitos gerados pelos 



 28 

ataques degradantes do homem sobre o meio ambiente, numa verdadeira 

política exploratória (MACHADO, 2015). 

No mundo durante o ano são empregados acima de dois milhões de 

toneladas de agrotóxicos. Desde o ano de 2008, o Brasil é líder no emprego de 

agrotóxico, acima de 290 mil toneladas (SCHUMACHER, 2013). 

Esse consumo é diferente conforme a localidade, pois, conforme se 

associam as atividades agrícolas sejam intensivas e tradicionais, sendo que 

nas tradicionais não são empregadas a utilização intensa de produtos químicos 

(SPADOTTO; GOMES, 2016). 

Cerca de 1/5 dos agrotóxicos utilizados no mundo são consumidos no 

Brasil, no período de 2002 até 2012 o consumo teve um grande aumento mais 

do que o dobro, ou seja, nesse período registrou-se o uso de duas vezes mais 

do que já era utilizado (EMBRAPA, 2014). 

O Brasil passou de 2,7 kg de agrotóxico por hectare em 2002, para 6,9 

kg de agrotóxico por hectare em 2012 é um aumento exponencial. A soja é a 

campeã no uso de agrotóxico, seguida pelo milho e a cana (SCHUMACHER, 

2013). 

Em geral são esses usos de agrotóxicos em grande escala se vê em 

grandes propriedades que produzem para exportação, o problema é que nos 

últimos anos a agricultura familiar também vem lançando mão de grande 

quantidade de veneno. A exposição de modo constante, por um longo período, 

de agrotóxicos pode afetar a saúde humana (EMBRAPA, 2014). 

O último levantamento da ANVISA de 2012, demonstrou um ranking com 

alimentos com maior carga de agrotóxicos, o pimentão está em primeiro lugar 

89% as amostras analisadas estavam contaminadas, depois vem o morango 

com 59%, o alface evidenciou que 47% das amostras apresentavam 

quantidades de agrotóxicos acima do recomendado (EMBRAPA, 2014). 

Em algumas lavouras de agricultura familiar são utilizados o Kasumin, 

classificação toxicológica III, produto altamente perigoso ao meio ambiente, em 

algumas lavouras familiares estão utilizando o Manzate para tirar o amarelão 

do alface (ZAPPE, 2011). 

O rótulo do Manzate indicia que é um fungicida de média toxidade e de 

alto risco para o ambiente, o pior ainda é que se pode registrar alguns 

funcionários fazendo aplicação sem o equipamento devido (EMBRAPA, 2014). 
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No Brasil encontram-se registrados mais de 400 ingredientes ativos que, 

associados, se transformam em quase 2.500 fórmulas de agrotóxicos, dentre 

as cinquenta substâncias mais empregadas no país, quase a metade dessas já 

foram proibidas de se utilizar nos países de primeiro mundo (SPADOTTO; 

GOMES, 2016). 

Conforme os agrotóxicos vão sendo utilizados nas lavouras, as 

substancias passam passar por processos distintos do ambiente, tais como o 

solo, águas e a atmosfera, podendo ainda ocasionar intoxicação pelo consumo 

sucessivo dos produtos contaminados (ZAPPE, 2011). 

O aumento progressivo da utilização de agrotóxicos na agricultura tem 

ocasionado uma série de transtornos e modificações no ambiente, como a 

contaminação de seres vivos e a acumulação nos segmentos bióticos e 

abióticos dos ecossistemas (SPADOTTO; GOMES, 2016). 

Porém, constituem um risco particular para as crianças que são 

expostas a altos níveis através do leite materno e da alimentação, 

representando assim uma ameaça para a  reprodução da espécie humana 

(ZAPPE, 2011). 

Em 2001, foi criado o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 

em Alimentos (PARA) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

com o objetivo de avaliar e buscar a promoção de alimentos com mais 

qualidade em relação ao uso de agrotóxicos e afins (ANVISA, 2013). 

O PARA tem como um de seus escopos verificar se os alimentos 

disponibilizados no comércio possuem níveis de resíduos de agrotóxicos dentro 

dos Limites Máximos de Resíduos determinados pela Anvisa. Possibilita, 

igualmente, averiguar se os agrotóxicos utilizados estão corretamente 

registrados no Brasil e se foram utilizados apenas nas culturas para as quais 

estão autorizados (ANVISA, 2013). 

O relatório que o Programa disponibiliza a cada ano constitui-se uma 

das principais ferramentas para analisar a qualidade dos alimentos 

empregados no mercado varejista que são consumidos pela população 

brasileira. Em 2011 o PARA, coletou alimentos em 25 Estados e no Distrito 

Federal, gerando um total de 1.628 amostras (ANVISA, 2013). 

As amostras são encaminhadas aos laboratórios, onde é efetuada a 

análise pelo método analítico de “multirresíduos”. Esse método é de grande 
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valia, pois, contribui para um eficiente e rápido monitoramento, objetivando 

uma pesquisa rápida e eficiente, implicando na redução de custos 

(SCHUMACHER, 2013). 

Trata-se da mais reconhecida e utilizada técnica para monitoramento de 

resíduos de agrotóxicos em alimentos, adotada por países como Alemanha, 

Austrália, Canadá, Estados Unidos, Holanda e outros (SCHUMACHER, 2013). 

A figura 3 evidencia, na linha “I”, a quantidade de amostras 

insatisfatórias possuindo agrotóxicos não autorizados para a cultura indicada, 

ou concentração superior Na linha “A”, pode-se observar o número de 

amostras analisadas para cada cultura, por Estado (SPADOTTO; GOMES, 

2016). 

A Figura 3 demonstra a distribuição dos resíduos de agrotóxicos nas 

1.628 amostras que foram analisadas em 2011. Constatou-se que 64% das 

amostras estudadas foram apontadas como satisfatórias em relação aos 

ingredientes ativos nas análises, sendo que em 22% delas não houve detecção 

de resíduos enquanto que 42% demonstraram ter resíduos dentro da 

quantidade máxima de resíduo de agrotóxico estabelecido. Das amostras 

analisadas, 36% foram consideradas insatisfatórias (ANVISA, 2013). 

 

Figura 3.  Distribuição das amostras analisadas segundo a presença ou a 

ausência de resíduos de agrotóxicos. 

 

Fonte: ANVISA (2013). 

 
Conforme a Figura 4, pode-se observar que a maior frequência de 

irregularidade nas amostras estudadas deve-se ao fato da presença de 
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agrotóxicos encontrados nos alimentos e que não estão autorizados pela 

ANVISA (ANVISA, 2013). 

Pode-se verificar, que as amostras que se encontram sob 

monitoramento: alface, mamão, pepino, pimentão e uva evidenciaram um alto 

índice de resultados insatisfatórios pelo fato de utilizar agrotóxicos não 

autorizados para cultura (ANVISA, 2013). 

 

 
 

 

 

 

Figura 4. Perfil das detecções de ingredientes ativos insatisfatórios por cultura. 

 

   Fonte: ANVISA (2013). 

 

Já a figura 5 evidencia o número de detecções de ingredientes ativos em 

situação irregular por amostra. Pode-se dizer que 100% das amostras que 

obtiveram resultados insatisfatórios de feijão decorreram do fato de ter 

encontrado tão somente um ingrediente ativo irregular, o pimentão, como já 

apontado em linhas anteriores é o que demonstrou o maior número de resíduos 

em situação irregular por amostra (ANVISA, 2013). 
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Figura 5. Perfil de detecções de ingredientes ativos irregulares por amostra 

 

Fonte: ANVISA (2013). 

 

Pode-se evidenciar na mesma pesquisa ingredientes ativos pertencentes 

ao grupo químico dos organofosforados. A seguir aponta-se na figura 6, os 

ingredientes detectados acima da quantidade máxima de resíduo de agrotóxico 

estabelecido nas amostras insatisfatórias (ANVISA, 2013). 
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Figura 6. Ingredientes ativos detectados acima da quantidade máxima 

permitida nas amostras insatisfatórias. 

 

1. Valores expressos em mg/kg. 2. Nota: LQ - Limite de Quantificação; LD - Limite de 
Detecção; Min e Máx - valores mínimos e máximos de concentrações de resíduos detectados; 
Quant - quantidade de amostras. 
Fonte: ANVISA (2013). 

 

Os governos estaduais e municipais realizam desde então várias 

atividades objetivando a promoção bem como a identificação da origem dos 

alimentos e rastrear as amostras buscando saber a sua localidade, ou seja, 

qual produtor está desrespeitando as normas legais estabelecidas 

(SPADOTTO; GOMES, 2016). 

Em sentido oposto àqueles que fazem uso indevido de agrotóxicos, em 

algumas fazendas já se utiliza a chamada produção integrada de alguma 

cultura, nessa produção as mudas são preparadas em uma estufa, com a 

proteção da estufa na fase inicial é possível reduzir muito o uso de agrotóxico, 

sem chuva e sol as mudas seguirão para o campo mais forte, sem tanta 

necessidade de herbicidas, pesticidas, fungicidas e outros venenos, essa é só 

uma parte dessa técnica de produção integrada. Não se trata de uma 
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agricultura orgânica com zero de agrotóxico, mas, é uma garantia de que o 

alimento vai seguir para mesa do consumidor com menos risco de saúde 

(EMBRAPA, 2014). 

 

4.1 INTOXICAÇÕES PELOS INSETICIDAS 

 

O estudo da Toxicologia era até pouco tempo restrito e utilizado 

praticamente, mais do ponto de vista médico-legal. Entretanto, com o 

desenvolvimento das indústrias de produtos destinados à agricultura, à 

pecuária e inclusive para o uso domiciliar, a Toxicologia tem procurado se 

adequar às necessidades de setores de interesse geral (GONZÁLES, 2017).  

Relacionou-se então com as mais variadas modalidades de intoxicação, 

abrangendo o estudo da origem, das propriedades químicas, das ações sobre 

o organismo, da determinação química dos tóxicos, bem como do tratamento 

das intoxicações (GEREMIA, 2011). 

Todos os inseticidas utilizados, tanto na agropecuária, como aqueles de 

uso hospitalar ou domiciliar, são de uma ou outra forma tóxicos para o homem, 

podendo determinar desde simples alergias, até intoxicações agudas, crônicas 

e morte. 

As intoxicações podem ocorrer de diversas formas: por ingestão, por 

aspiração ou por contato, em várias circunstâncias, tais como: Durante a 

fabricação dos inseticidas; durante a sua utilização, principalmente através de 

pulverizações, polvilhamentos ou nebulizações, em recintos fechados e mesmo 

em campo aberto; permanência em depósitos, armazéns, porões de navios, 

ambientes residenciais, onde os inseticidas são guardados ou aplicados; Não 

observância dos preceitos de higiene, tais como, alimentar-se sem tomar 

banho após o contato com os tóxicos, ou lavar as mãos após a aplicação do 

agrotóxico; Ingestão habitual de alimentos tais como, hortaliças, legumes, 

frutas, cereais, produtos lácteos (leite, queijos, manteiga), carne, ovos etc., 

contaminados com resíduos de pesticidas; Ingestão proposital (fim suicida) 

(SOUZA; et al., 2013). 
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4.2 ASPECTOS DE TOXICIDADE AGUDA E CRÔNICA 

 

É de grande importância o conhecimento da toxicidade de pesticidas, 

visto que tanto os manipuladores, aplicadores do agrotóxico, bem como os 

consumidores de produtos vegetais com exposições repetidas a pequenas 

doses de pesticidas, podem ter uma noção básica dos riscos a que estão 

expostos. 

 

4.2.1 Toxicidade aguda  

 

Entende-se por toxicidade aguda aquela proveniente da exposição a 

uma única dose do produto. A toxicidade aguda, por via oral, é dada em 

miligramas, por quilogramas de peso vivo do animal, suficientes para causar 

50% de mortalidade. Os casos de intoxicação aguda são os de diagnóstico 

mais fácil, por serem relacionados com o aparecimento de sintomas logo em 

seguida à exposição ao tóxico (SOUZA; PIMENTEL, 2016). 

Com o diagnóstico rapidamente estabelecido, o tratamento pode ser 

efetuado com eficiência, desde que os antídotos específicos sejam conhecidos 

e que estejam à disposição para aplicação imediata (BIAZON; BACCON, 

2014). 

Através de fomentos públicos, utilizando-se campanhas publicitárias que 

incentivavam a utilização de agrotóxicos como mecanismo tecnológico visando 

aumentar a eficácia e garantir a produção agrícola, sucedeu em todo o Brasil 

um crescimento considerável de investimentos em fertilizantes, incluindo até 

mesmo os que não eram permitidos nos países desenvolvidos, acabando por 

contaminar os solos e ocasionando graves impactos na saúde, chegando a 

ocasionar a morte de alguns trabalhadores agrícolas (GEREMIA, 2011). 

Com o intuito de se desenvolver rapidamente, a agricultura brasileira 

permitiu a utilização de produtos que acarretam intoxicações graves e mortais 

nos aplicadores. Estes produtos, altamente tóxicos, pela legislação vigente, 

somente poderiam ser vendidos no comércio com receita de um responsável 

técnico (Engenheiro Agrônomo) (SOUZA; PIMENTEL, 2016). 

O maior entendimento acerca das atividades agrícolas, tidas de forma 

integrada no ambiente de produção, permitiu estabelecer uma relação de sinais 
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de degradação com as atividades praticada, ocorrem perdas de algo em torno 

de 30% nas colheitas; um grande número de trabalhadores deixou as lavouras, 

pois, havia total falta de respeito com o trabalhador, impondo riscos enormes a 

sua saúde; a propensão do esgotamento dos recursos naturais; a disposição 

de substâncias tóxicas em quantidades exageradas lançadas no meio 

ambiente e ainda produtos com baixa qualidade ofertados oferecido ao 

consumidor (EMBRAPA, 2014). 

A situação tende a ficar mais grave ainda em virtude da existência de 

grande número de marcas comerciais, com distintos princípios ativos e que em 

virtude da pouca divulgação, são praticamente desconhecidos pela maioria das 

pessoas (GEREMIA, 2011). 

Para exemplificar, lembra-se que compostos fosforados orgânicos, tão 

utilizados para aplicação agrícola, foram inicialmente produzidos para serem 

utilizados como gases de guerra, com os nomes Schradan na Alemanha e 

Sarin nos Estados Unidos da América do Norte, fato este que bem demonstra a 

periculosidade destes pesticidas (GONZÁLES, 2017). 

 

4.3 POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES 

 

Já os Poluentes orgânicos persistentes são substâncias químicas que 

permanecem por muito tempo no meio ambiente, são bioacumulativas e 

altamente tóxicas.  Constituem uma grande ameaça para o ecossistema e para 

a saúde humana. Os Poluentes orgânicos podem causar câncer e desordens 

no sistema reprodutivo e imunológico, tanto da espécie humana quanto de 

outros seres vivos (SPADOTTO; GOMES, 2016). 

 

4.3.1 Aldrin 

 

O aldrin, como todos os Poluentes orgânicos, é uma substância 

extremamente tóxica, utilizada como veneno para combater insetos do solo, 

principalmente nas culturas de batata. Possui a capacidade de facilmente se 

metabolizar em dieldrin, tanto nas plantas como nos animais (FELICONIO, 

2016). 
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O aldrin têm destacada relevância como agentes de intoxicações entre 

os inseticidas organoclorados, decorrente da sua alta toxicidade aguda e a 

longo prazo na utilização deste composto. Assim, raramente são encontrados 

resíduos de aldrin nos alimentos e nos animais e, quando encontrados, estão 

em pequena quantidade. É uma substância tóxica para o ser humano; a dose 

letal para um homem adulto está estimada em 5g, o que equivale a 83 mg/kg 

 de  peso  corporal.  Os sinais de intoxicação por aldrin são dor de cabeça, 

náuseas, mal estar e vômitos, seguidos de convulsões, espasmos e dores 

musculares (FELICONIO, 2016).  

A exposição ocupacional ao aldrin está relacionada com um aumento 

significativo do câncer hepático e biliar, ainda que os estudos nessa área sejam 

limitados. Schumacher (2013), afirma que Rachel Carson em 1962 afirmava 

que o aldrin causa mudanças degenerativas nos seres vivos e que uma 

pequena quantidade como, por exemplo, do volume de um comprimido de 

aspirina, é suficiente para matar mais de 400 codornas.  

Muitos casos de envenenamento humano por aldrin já aconteceram, a 

maior parte em conexão com processos industriais. Para a autora, o aldrin, 

como outros inseticidas do seu grupo, projeta uma sombra ameaçadora para o 

futuro: a sombra da esterilidade (FELICONIO, 2016). 

 

4.3.2 Clordano 

 

O clordano pertence à família dos hidrocarbonetos clorados, assim como 

o DDT, o endrin, o aldrin e o dieldrin. É um inseticida de uso amplo em cultivos 

agrícolas como hortaliças, cereais de grãos pequenos, frutas, cana-de-açúcar, 

algodão e batatas. Também foi muito utilizado no controle de doenças vetoriais 

(FELICONIO, 2016). 

Seus resíduos são altamente persistentes tanto no solo como nos 

alimentos ou nas superfícies onde tenha sido aplicado. O clordano utiliza todas 

as portas possíveis para entrar no corpo humano. Pode ser absorvido através 

da pele, pode ser inalado através de spray ou poeira, como também pode ser 

absorvido pelo sistema digestivo se os resíduos forem engolidos (SPADOTTO; 

GOMES, 2016). 
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Assim como os outros hidrocarbonetos clorados, ele é depositado 

cumulativamente no organismo. Uma dieta contendo de duas a cinco partes 

por milhão de clordano pode resultar num estoque de 75 partes por milhão na 

gordura de animais utilizados em experiências (SPADOTTO; GOMES, 2016). 

 

4.3.3 Mirex 

 

O mirex é um inseticida que atua no estômago, com escassa atividade 

por contato. Utilizado principalmente contra as formigas cortadeiras, tanto nos 

Estados Unidos quanto na América do Sul, também tem aplicação na indústria 

do plástico e de artigos elétricos (CARNEIRO, 2015). 

É extremamente resistente à degradação e muito insolúvel na água, por 

isso une-se facilmente aos sedimentos aquáticos. Considera-se o mirex um dos 

agrotóxicos mais estáveis e persistentes, com uma meia-vida que pode chegar 

a 10 anos. A principal via de exposição da população em geral ao mirex é 

mediante o consumo de alimentos, especialmente da carne e do pescado 

(SPADOTTO; GOMES, 2016). 

 

4.3.4 Dieldrin 

 

O dieldrin, que recebeu este nome de um químico alemão, Diels, 

é aproximadamente 5 vezes mais tóxico que o DDT quando tragado ou 

engolido, mas 40 vezes mais tóxico se absorvido por solução através da pele 

(SPADOTTO; GOMES, 2016). 

É notório por matar rápido e causar efeitos terríveis no sistema nervoso, 

provocando convulsões nas vítimas. A longa duração de seus resíduos e a sua 

ação efetiva para eliminar insetos fez do dieldrin um dos inseticidas mais 

utilizados, apesar da destruição da vida selvagem que ocasionou (CARNEIRO, 

2015). 

Testes em codornas e faisões provaram que o dieldrin é 

aproximadamente de 40 a 50 vezes mais tóxico que o DDT. Apesar dos 

problemas causados ao ecossistema e à saúde humana, o dieldrin ainda é 

utilizado em muitos países como mecanismo de controle de doenças vetoriais. 

A meia-vida do dieldrin em solos de clima temperado é de aproximadamente 
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cinco anos, desta forma, sua persistência combinada com sua alta solubilidade 

em gorduras, proporciona as condições necessárias para sua bioacumulação 

nos organismos (CARNEIRO, 2015). 

Foram detectados resíduos de dieldrin no ar, na água, no solo, nos 

peixes, nas aves e nos mamíferos, inclusive no ser humano e no leite materno. 

Dado que o aldrin converte-se rapidamente em dieldrin no meio ambiente e nos 

organismos, as concentrações de dieldrin detectadas provavelmente se devem 

à concentração total de ambos os compostos (SPADOTTO; GOMES, 2016). 

 

4.3.5 DDT 

 

O DDT, sigla para dicloro difenil tricloroetano, é o mais conhecido dos 

Poluentes orgânicos. Muitos podem até desconhecer que o DDT é um poluente 

orgânico persistente, mas certamente sabem que este é uma substância 

química utilizada para o “controle” e “eliminação” de diversas pragas que 

atacam as lavouras e até mesmo jardins residenciais (ALMEIDA, 2013). 

O DDT já há muito tempo passou a fazer parte do cotidiano e alguns dos 

riscos que representa para a saúde humana e para o meio ambiente. O DDT 

ingerido, pouco a pouco, em frações de miligramas por dia, é retido no tecido 

adiposo do corpo humano onde se concentra. Enquanto se encontra ali 

depositado, não causa prejuízos aparentes, mas quando o indivíduo adoece 

por outra causa, por exemplo, uma gripe forte em uma pessoa de idade, 

consomem-se as graxas que são as reservas do organismo (SPADOTTO; 

GOMES, 2016). 

 

4.4 AGROTÓXICOS E AGRICULTURA DE PRECISÃO 

 

A disponibilidade de sistemas de posicionamento global, preciso 

combinado com monitores de desempenho, oferecem a oportunidade de 

registrar instantaneamente e mapear os rendimentos das culturas durante a 

colheita e aplicação de agrotóxicos (ANDRADE, 2016). 

A variação em uma gestão de fazenda pode ter erros típicos e pequenos 

ou grandes que podem afetar o solo, tais como falhas de plantio, falhas no 
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estabelecimento da cultura, a fertilização irregular, danos pela utilização de 

agrotóxicos, os danos da doença, entre outros (ALMEIDA, 2013). 

Os erros de medição incluem erros e sensores de umidade dos grãos, 

erros devido ao georreferenciamento, erros devido ao operador da máquina e 

erros de processamento de dados (MANTOVANI; MAGDALENA, 2017). 

A visão computacional também tem sido utilizada na agricultura. Como 

uma das técnicas avançadas e modernas ela tem auxiliado nos 

processos de tomada de decisão, inclusive no auxílio aos processos de 

aplicação de agrotóxicos e controle de pragas agrícolas, incluindo as plantas 

invasoras (MANTOVANI; MAGDALENA, 2017). 

Alguns agricultores com esse tipo de produção conseguem reduzir a 

metade de uso de agrotóxico.  O estado de Mato Grosso tornou-se um grande 

produtor agrícola no país. No estado existe uma diversidade muito grande de 

culturas tais como: o milho, soja, algodão, etc. Para que alcance um índice de 

relevância na produção o emprego de agrotóxicos na condução destas culturas 

passou a ser prática grandemente empregada (SANTOS, 2010). 

Para melhorar esse panorama no interior do estado de Mato Grosso 

recentemente vem sendo implantado a agricultura de precisão, que visa 

promover tecnologias que sejam sustentáveis e ao mesmo tempo viáveis 

economicamente, assim em Lucas do Rio Verde – MT, já em 2015 mais de 

40% dos agricultores fazem agricultura de precisão, contando com um leque 

enorme de ferramentas que auxiliam a apontar o melhor caminho e reduzir 

desperdícios (MANTOVANI; MAGDALENA, 2017). 

As máquinas começaram a ter faixas de aplicações cada vez maiores e 

aí entra uso de tecnologias fracionando essas faixas para que não ocorra um 

grande desperdício que o agricultor tem quando se usa o sistema convencional 

(ANDRADE, 2016). 

A divisão da barra pulverizadora em sessões evita o lançamento de 

agrotóxico nas plantas que foram tratadas, quando passa por uma área que já 

recebeu o produto o desligamento é automático, pois o efeito exagerado da 

utilização dos agrotóxicos chega de forma rápida aos consumidores 

Ultimamente nas lavouras em Lucas do Rio Verde, tem se utilizado 

alguns caminhões com piloto automático sendo guiado por satélite, assim ele 

faz a interpretação dos dados georreferenciados através das imagens de 
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satélite, assim com as coletas de analises que são informadas ao monitor 

dentro do caminhão a quantidade devida de dosagem, assim o sistema 

interpreta os dados e de acordo com o posicionamento do GPS ele vai 

distribuindo o produto de forma correta (SANTOS, 2010). 

A pulverização de agrotóxico geralmente depende da meteorologia, pois, 

a velocidade e direção do vento podem influenciar na aplicação, podendo o 

pesticida ser espalhado em áreas vizinhas (BERNARDI; et al., 2014). 

Pode-se dizer que nos últimos anos, agricultores de vários países 

inicialmente da Europa e Estados Unidos e depois o Brasil, começaram ter nos 

drones mais uma opção para viabilizar verdadeiramente agricultura de 

precisão, tendo por base a utilização dos recursos da tecnologia para ter uma 

produção agrícola de melhor qualidade e com uma quantidade menor de 

agrotóxicos (ANDRADE, 2016). 

Com a utilização desses equipamentos com asas rotativas no formato de 

hélice, ativadas por sensores sem fio, com software especifico pode-se ajustar 

a rota do drone conforme as condições meteorológicas do momento da 

aplicação. Isso ocorre através do cruzamento das informações geradas pelo 

equipamento captados pelos sensores em tempo real introduzidos próximo da 

área a ser pulverizada (BERNARDI; et al., 2014). 

Segundo Andrade (2016), para que isso ocorra, o drone realiza vôo de 

verificação na área, alternando as alturas e condições do tempo, para conhecer 

o padrão de deposição de seu sistema de pulverização bem como da influencia 

da meteorologia.  

Os drones quando aproximam dos sensores instalados no local da área 

a ser pulverizada com agrotóxicos, analisa as informações geradas 

anteriormente e de acordo com as obtidas em tempo real no solo pelos 

equipamentos. Baseados nessas informações pode-se regular a liberação do 

agrotóxico sobre a lavoura. As coordenadas registradas pelo sistema de 

navegação do drone, associado com os cálculos anteriormente realizados, 

apontam qual a potência da bomba bem como regula a quantidade de 

agrotóxico a ser liberado (BERNARDI; et al., 2014). 

O gerenciamento de riscos é uma prática comum para a maioria dos 

agricultores e pode ser considerado a partir de dois pontos de vista - renda e 
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meio ambiente. Deve-se buscar maximizar os lucros, contudo deve-se ter 

extrema cautela para não degradar o meio ambiente. 

 

 

  

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a Segunda Guerra Mundial a sociedade moderna assistiu à 

proliferação das substâncias químicas pelo planeta sem que se considerassem 

os riscos que tais substâncias representavam para a saúde humana e para o 

meio ambiente.  

A crença no progresso da humanidade e a difusão de padrões de 

consumo despreocupados propiciaram o desenvolvimento da indústria química, 

justificando uma enxurrada de milhares de substâncias tóxicas sem o mínimo 

controle, que nos dias atuais é feito. 

Paralelamente à proliferação destas substâncias “invisíveis” que tanto 

ameaçam, a preocupação com a problemática ambiental também começa a dar 

os primeiros passos no cenário mundial.   

A partir dos anos 60 assistiu-se à proliferação de convenções e 

conferências internacionais em matéria ambiental. 

Contudo, os resultados práticos de tais ações não parecem ter surtido 

efeito, pelo menos em relação a seus objetivos declarados – a proteção 

ambiental. A degradação ambiental continuou aumentando simultaneamente 

com o número de tratados ambientais que pretendiam controlá-la. 

Após o presente estudo bibliográfico pode-se dizer que os objetivos 

foram alcançados, pois, observou-se a classificação toxicológica dos 

agrotóxicos, apontando a dose capaz de matar uma pessoa adulta.  

Realizou-se um estudo sobre a agricultura no país, onde pode-se 

observar que o setor passou por várias mudanças e que nos anos 60 já era 

mecanizada impulsionada pela revolução verde que chegara no país.  

Pode-se dizer com o presente estudo que a proliferação incontrolada de 

substâncias químicas, especialmente os poluentes orgânicos persistentes, pelo 

planeta, reforça a noção de “sociedade de risco”, uma vez que estamos diante 

de um problema   global, que atravessa as fronteiras dos países; atemporal, 

afinal são substâncias que persistem no tempo, e por último, representam uma 

ameaça de autodestruição para a humanidade, na medida em que causam 

danos irreversíveis para a saúde humana e para o meio ambiente. 
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Em algumas áreas do país recentemente foi detectado em áreas de 

hortifrutigranjeiros onde há um uso intensivo de agrotóxicos o risco de câncer 

chega a ser 30% maiores onde não há essa utilização excessiva de 

agrotóxicos.    

Com o presente estudo descobriu-se que a agricultura de precisão é o 

futuro, ou pode-se dizer já é o presente, com a utilização da tecnologia pode-se 

ter uma pulverização de agrotóxico mais “precisa” e com dosagens nos locais 

certos, todos baseados em uma pré-analise do local, utilizando-se Drones e 

GPS.  

Dessa forma pode-se dizer que existe uma relação entre os casos de 

câncer e a exposição aos agrotóxicos. Diante de custos cada vez maiores a 

busca por eficiências nas fazendas se tornou praticamente uma regra para 

quem quer permanecer na atividade. 

A problemática dos agrotóxicos consequentemente, a segurança 

química continuam a ser tratadas com normas e não através de atitudes e 

mudança de comportamentos. A difusão internacional do progresso da 

produção máxima, custos mínimos, mercados abertos, lucros altos – é 

reforçada cada vez mais pela prática do “comércio acima de tudo”, que pauta 

as relações internacionais dos países do mundo. 

Pode-se dizer que os objetivos foram atingidos, pois, realizou-se um 

estudo sobre agrotóxicos, com uma abordagem sobre o histórico sobre a 

agricultura no Brasil e no último tópico abordou-se sobre a agricultura de 

precisão. 

Contudo com a chegada da agricultura de precisão utilização da 

tecnologia como no caso abordado no presente estudo dos drones, pode-se 

vislumbrar um futuro melhor com mais saúde, e uma quantidade menor de 

agrotóxicos.  

Uma das vantagens dos drones sobre outros sistemas de 

monitoramento é que além da precisão diminuição de agrotóxicos com a 

regulação da quantidade de agrotóxico liberado. 

Deve-se para estudos futuros aprofundar sobre a utilização da 

tecnologia na agricultura, sobre os investimentos para utilizar os Drones que já 

trazem grandes benefícios para agricultura do país. 
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