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 O  consumo de agroquímicos  é  crescente,  especialmente  no  Brasil,  que  atualmente  ostenta  o  título  de
maior  consumidor  mundial.  O  uso  indiscriminado  traz  consequências  para  a  saúde  coletiva  e  para  o
ambiente, os quais são agravados pelo baixo conhecimento e precárias condições socioeconômicas dos
trabalhadores rurais, expondo-os a riscos de intoxicação. Este estudo é parte de um projeto denominado
"A utilização de agrotóxicos no cultivo da maçã e suas implicações na saúde de trabalhadores, na saúde
coletiva e no ambiente: uma análise multidisciplinar" e tem por objetivo identificar problemas decorrentes
do uso de agroquímicos para a saúde humana e ambiental e comparar dados de intoxicações no RS e no
Município  de  Vacaria.  Este  estudo  é  do  tipo  documental,  sendo  os  dados  extraídos  do  Centro  de
Informações Toxicológicas do RS, do período de 2005 ao ano 2014  e de fichas de segurança dos insumos
utilizados. Os dados mostram que de 2005 a 2014 houveram 6.687 casos notificados de intoxicação por
agrotóxicos no RS, levando a óbito 106 indivíduos, sendo que em Vacaria foram 47 indivíduos intoxicados
(o  que  corresponde  a  0,7% das  intoxicações  no  RS)  e  destes  três  foram a  óbito.  A  sistematização  dos
dados  permite  perceber  que  o  uso  dos  agroquímicos  sem  os  devidos  cuidados  acarreta  uma  serie  de
problemas  na  saúde,  que  vão  desde  danos  agudos  a  crônicos,  causando  efeitos  sistêmicos  no  sistema
respiratório, neurológico, cardiovascular,  no trato gastrointestinal,  no sistema reprodutor e imunológico.
Entre  os  efeitos  mais  citados  estão  náuseas,  vômitos,  cefaleia,  convulsões,  mal  formações  fetais,
cânceres, mal de Alzheimer e morte. Ao ambiente causa impactos na fauna, flora e respectivamente nos
ecossistemas. A educação dos agricultores quanto a forma correta do uso de agrotóxicos e seus efeitos a
saúde  e  ao  meio  ambiente  contribui  para  reduzir  os  riscos  à  saúde,  não  somente  dos  que  trabalham
diretamente  com  os  produtos,  mas  também  dos  que  residem  em  moradias  circunvizinhas,  para  a
população em geral que consome alimentos que estão contaminados e para os recursos hídricos, solo e
ar.  A  redução  de  riscos  depende  de  um  sistema  de  notificação  e  registro  de  intoxicações  por
agroquímicos  eficiente,  punindo  empresas  fabricantes  e  formuladoras  de  agrotóxicos,  além  da
capacitação dos trabalhadores para seu correto manejo.
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