
Agrotóxicos são produtos químicos usados na 
lavoura, na pecuária e até no ambiente doméstico. 
São conhecidos como pesticidas, praguicidas 
(exemplo: inseticidas - matam insetos, herbicidas -
matam as plantas invasoras ou daninhas), venenos, 
defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários. 

Podem ser divididos em duas categorias:  

Agrícolas :  

 destinados ao uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas. 

Não agrícolas: 

 destinados ao uso na proteção de florestas na-
tivas, outros ecossistemas ou de ambientes 

hídricos; 

 destinados ao uso em ambientes urbanos e in-
dustriais, domiciliares, públicos ou coletivos, 
ao tratamento de água e ao uso em campanhas 

de saúde pública. 

No Brasil, o consumo de agrotóxico continua 
crescendo, apesar da área plantada não acompa-
nhar este crescimento; ou seja, o consumo aumen-
tou, mas a lavoura não, o que demonstra uso inade-

quado ou excessivo destes produtos. 

Pesquisas realizadas indicam que a maioria dos 
agricultores nem sempre lê o receituário agronômi-
co e não compreende totalmente as tarjas, os dese-
nhos presentes nos rótulos e as informações conti-
das nas bulas dos agrotóxicos. Além disso, a maior 
parte dos agricultores não usa ou usa de forma in-
correta os Equipamentos de Proteção Individual e 
também armazena de maneira inadequada os agro-
tóxicos. E mais, alguns fazem uso de agrotóxicos 

contrabandeados. 

De acordo com dados disponibilizados pela As-
sociação Brasileira de Saúde Coletiva, 
(Abrasco), Conselho Nacional de Saúde Alimentar e 
Nutricional (Consea) e a Fundação Osvaldo Cruz 
(Fiocruz), a intoxicação de pessoas e animais e  
contaminação do solo e da água estão comprome-
tendo a qualidade alimentar, a saúde humana e a 
sustentabilidade de diversos biomas. Quem conso-
me os produtos contaminados pode sentir tontura, 

fraqueza, dor abdominal, convulsões, e desenvolver 
doenças no fígado, rins, anomalias nos fetos e risco 
de câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o 
uso do agrotóxicos é associado ao aumento da inci-
dência da doença no país. Sendo assim, o perigo não 
é só para o trabalhador, mas  para o consumidor 

também. 

Portanto, são necessárias decisões políticas ur-
gentes para a informação, esclarecimento e sensibi-
lização quanto aos riscos e danos provocados pelo 
uso dos agrotóxicos, inclusive os domésticos, para o 
incentivo de práticas agroecológicas e de consumo 

de produtos orgânicos. 

Fontes acessadas em 25/11/2014: 

www.mma.gov.br/seguranca-quimica/agrotoxicos 
 
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/
index.php/revistadireito/article/view/8280 
 
www.tribunadabahia.com.br/2014/08/28/
agrotoxicos-na-agricultura-estao-contaminando-
populacao-brasileira 
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Clique sobre as palavras para acessar as páginas: 

SENAR-www.senar.org.br e SENAR/MS-senarms.org.br 

Ministério da Agricultura-www.agricultura.gov.br 

Ministério do Meio Ambiente–www.mma.gov.br 

CIVITOX -www.abracit.org.br 

CEREST Regional –www.pmcg.ms.gov.br 

Você Sabia Que ... 

Endereços Úteis 

Aconteceu 
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Cantinho Cultural 
 Regiões agrícolas com forte uso de agrotóxicos tem 

mais suicídios e mortes por câncer? 

 Desde 2008, o Brasil tornou-se o maior consumidor 
de agrotóxicos do mundo, ingerindo 5,2 litros de 

veneno por ano ? 

Envie-nos suas sugestões, elogios e críticas: 
 
cerestregional@sesau.capital.ms.gov.br 
 
Boletim periódico de divulgação do Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador da Microrregião 
de Campo Grande (MS) — Cerest Regional Campo 
Grande 
CEREST/DVS/SESAU 
 
R. Sergipe, 402 - Jardim dos Estados 
CEP: 79.020-160 - Campo Grande- MS  
Fone: (67) 3314-3718  

 
No mês de novembro de 2014 iniciamos as Visitas    

Técnicas nos municípios de nossa área de abrangência. 
Os primeiros municípios visitados foram: Terenos, 

Chapadão do Sul, Maracajú e São Gabriel do Oeste. 

Como dissemos no informativo anterior, falaremos 
sobre  Eugênio de Proença Sigaud (1899-1979), brasileiro, 
carioca, engenheiro, arquiteto, artista gráfico, poeta e 

pintor. 

Explorava em suas telas o tema trabalho. As obras  
“A Torre de Concreto”-1936 e “Acidente de Trabalho”-
1944, acervo do  Museu Nacional de Belas Artes –MNBA, 
correspondem à fase intensa da representação proletária, 
onde não apenas traz à cena o povo anônimo, como repre-
senta-os em seu contexto produtivo, em meio às constru-
ções simbolizadas pelas estruturas de ferro, andaimes, 
cordas e outras referências ao cotidiano dos canteiros de 

obras. 

Suas pinturas tinham forte influência do nacionalismo 
de Portinari e do expressionismo; costumava pintar as ce-
nas com forte caráter dramático, personagens deformados 

e contrastes de cores. 

Sigaud projetou e decorou os afrescos da Catedral 
Metropolitana de Jacarezinho–PR, que é sua obra de maior 

destaque no campo da pintura mural. 

Conhecido como  “O Pintor dos Operários”, em uma 
entrevista afirmou: “A meu ver, toda arte pode concorrer 
para ativar o debate político, melhorando assim, por vias 

indiretas, a vida do homem”. 

Por estes motivos e para prestigiá-lo, suas pinturas 
foram escolhidas pelo Cerest Regional Campo Grande 
para ilustrar a publicação do “Caderno da Política Nacio-
nal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora” que 

será lançado em breve. 

 Sigaud - O Pintor dos Operários 

 A Torre de Concreto     Acidente de Trabalho 

Participe!!!! 

 Encontro Anual do  Fórum Nacional de Combate 
aos Impactos dos Agrotóxicos dias 04 e 05 de de-

zembro em Brasília-DF. 

 1º Seminário: Inclusão Socioeconômica dos Cata-
dores de Materiais Recicláveis de Campo Grande, 
MS em 10 de dezembro de 2014, Auditório da FUNA-

SA. 

 Curso Técnico em Agronegócios com duração de 4 
semestres, gratuito, promovido pelo SENAR. Inscri-

ções até 12 de dezembro de 2014 no site. 

 NR31 para Trabalhadores com Agrotóxicos infor-

mações no site do SENAR/MS.  

Acontecerá 
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