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O Brasil no ano de 2008 se tornou o maior produtor de agrotóxicos, mesmo ele não sendo o 

maior produtor agrícola do mundo, com isso deve-se considerar que o uso excessivo dos 

mesmos acarreta diversos problemas à saúde do trabalhador rural, bem como afetam o meio 

ambiente, destruindo fauna e flora sendo que os trabalhadores rurais evidenciam um risco 

aumentado de intoxicação pela sua maior exposição aos produtos químicos que trazem efeitos 

agudos e crônicos à sua saúde.  Nesse sentindo o seguinte trabalho tem como objetivo geral: 

conhecer percepções, dos trabalhadores da agricultura familiar sobre o uso de agrotóxicos. 

Metodologia: O estudo será desenvolvido na zona rural do município de Conceição do Almeida, 

Bahia, os sujeitos do estudo serão trabalhadores da agricultura familiar, que admitem a 

utilização de agrotóxicos em suas lavouras assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e serão excluídos os ausente no dia da coleta, os que não aceitarem 

participação ou não tenham condições por qualquer motivo. Os dados serão coletados por meio 

de entrevista semi-estruturada utilizando como instrumento um roteiro de entrevista semi-

estrurada que será elaborado a partir dos objetivos, abordando os aspectos sócio demográficos 

dos sujeitos, a experiência vivenciada por eles e as informações recebidas será utilizada a 

análise do conteúdo de Minayo, buscando similaridades e divergências. Espera-se como 

resultado a descrição da percepção dos agricultores sobre o uso de agrotóxicos e a partir disto 

propor projeto que favoreça o uso e manipulação mais adequada dos agrotóxicos e 

principalmente para manter a saúde dos mesmos e da comunidade. 
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