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Resumo: Diante da intensificação do uso e do aumento no ritmo de liberação de agrotóxicos no Brasil,
este estudo analisou o efeito do uso de pesticidas sobre os casos de intoxicação no país, identificando
aspectos regulatórios que podem potencializar essa relação. Para lidar com a endogeneidade proveniente
do viés de variáveis omitidas e obter a relação causal de interesse, utilizou-se o método de variáveis
instrumentais, em que variáveis climáticas foram utilizadas como fonte de variação exógena na
intensidade do uso de agrotóxicos. Os resultados revelam que o aumento de R$10,00/ha nas despesas com
pesticidas resulta no aumento de, aproximadamente, 14,3% nos casos de intoxicação. Esse percentual
aumenta para 15,2% nos municípios rurais e para 22,1% nos municípios sem unidades de vigilância em
saúde. Diante disso, a formulação e implementação de políticas que incentivem a utilização de EPIs,
juntamente com programas de conscientização, e a expansão das unidades de vigilância em saúde podem
auxiliar na redução dos riscos associados ao uso de pesticidas. Os resultados ainda apontam para a
necessidade de revisão da regulamentação dos agrotóxicos vigente no país.
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Abstract: Given the intensification of the use and the increase in the rate of pesticide release in Brazil,
this study analyzed the effects of pesticide use on poisoning cases in the country, identifying regulatory
aspects that can enhance this relationship. To deal with endogeneity arising from bias of omitted variables
and obtain the causal relationship of interest, the instrumental variable method was used, in which
climatic variables were used as a source of exogenous variation in the intensity of pesticide use. The
results show that the increase of R$10.00/ha in expenses with pesticides results in an increase of
approximately 14.3% in cases of intoxication. This percentage increases to 15.2% in rural municipalities
and to 22.1% in municipalities without health surveillance units. Therefore, the formulation and
implementation of policies that encourage the use of PPE, together with awareness programs, and the
expansion of health surveillance units can help to reduce the risks associated with the use of pesticides.
The results also point to the need to review the regulation of pesticides in force in the country.
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Classificação JEL: I18; Q10; C26.
Área 11 – Economia Agrícola e do Meio Ambiente
1. INTRODUÇÃO
Em 2008, o Brasil se tornou o maior consumidor mundial de agrotóxicos (CARNEIRO et al.,
2015). Embora a utilização desse tipo de insumo seja uma das formas de aumentar a produtividade
agrícola, há diversas externalidades negativas causadas pelo seu uso excessivo e inadequado, como os
danos à saúde (KIM, KABIR e JAHAN, 2017; SANKOH, et al., 2016; PIGNATI, PEREIRA e SILVA,
2014; PIGNATI et al., 2017).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são registradas 20 mil mortes por ano devido ao
consumo de agrotóxicos (INCA, 2019). No Brasil, entre 2006 e 2017, foram notificados 105.617 casos de
intoxicação por agrotóxicos, sendo que 3.491 vieram à óbito (DATASUS, 2020). Nesse período, as
incidências de intoxicação e mortalidade aumentaram 254,7% e 75%, respectivamente (DATASUS,
2020).
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Mesmo diante deste cenário, o Brasil tem liberado a comercialização de um número cada vez
maior de agroquímicos, com o número de aprovações batendo recordes consecutivos desde 2016. Entre
2000 e 2019 foram registrados 3.558 novos agrotóxicos no país. Em 2020, mesmo diante da crise de
saúde mundial decorrente da pandemia COVID-19, o Brasil bateu um novo recorde, com 493 novos
agrotóxicos registrados (MAPA, 2021). Vale ressaltar, que a expansão desses registros tende a ser
acompanhada pela redução dos preços dos pesticidas e, consequentemente, pelo aumento do seu consumo
(VALADARES, ALVES e GALIZA, 2020).
Diante disso, é preciso considerar as externalidades negativas associadas ao uso intensivo e
inadequado de pesticidas, como os danos à saúde. Além dos efeitos agudos como irritação na pele e nos
olhos, dor de cabeça, náuseas e dificuldade de respirar (PIGNATI et al., 2017; SOARES e PORTO, 2009;
SANKOH et al., 2016); o uso de pesticidas está associado a efeitos crônicos como alteração do
funcionamento do fígado, malformação congênita, problemas respiratórios e de fertilidade (HU et al.,
2015; PIGNATI et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2014; UEKER et al., 2016).
Hu et al. (2015) revelam que a exposição prolongada aos agrotóxicos está associada a prejuízos do
sistema nervoso periférico, das células sanguíneas e do fígado. Sankoh et al. (2016) identificaram que os
casos de problemas de pele, náuseas, convulsão, distúrbios respiratórios, visão turva, perda de apetite,
lacrimação e distúrbio nervoso são maiores entre os agricultores que utilizam agrotóxicos, quando
comparados aos que não utilizam. A investigação realizada por Rani et al. (2021) aponta que a exposição
aos pesticidas está associada ao maior risco de câncer, diabetes, doenças respiratórias, doenças
neurológicas como Parkinson’s e Alzheimer’s e distúrbios hormonais.
No Brasil, o estudo de Pignati et al. (2017) revela correlação entre o uso de agrotóxicos e a
incidência de intoxicação aguda, malformação fetal e mortalidade por câncer infanto-juvenil. Ueker et al.
(2016) e Oliveira et al. (2014) encontram que a maior exposição aos pesticidas está associada a um
aumento do risco de malformação congênita.
Além disso, como apontado por Soares e Porto (2012), as externalidades negativas provenientes
do uso de agrotóxicos não são internalizadas pelos agricultores e fabricantes, favorecendo seu consumo e
onerando os sistemas de saúde e da previdência social, por exemplo. Os autores revelam que o custo
agregado esperado com a intoxicação por agrotóxicos, resultante das despesas médico-hospitalares e dos
dias de trabalho perdidos, pode chegar a US$ 149 milhões no Paraná, considerando o período de análise
(1998-1999).
Uma das principais limitações dos estudos que avaliam os efeitos dos agrotóxicos é não considerar
as características endógenas associadas ao seu uso, o que pode resultar em estimativas tendenciosas. Isso
porque há fatores socioeconômicos não observáveis que podem afetar tanto a intensidade do uso de
pesticidas quanto a exposição da população a esses compostos químicos e, consequentemente, as
intoxicações.
Assim, com o objetivo de preencher esta lacuna, utiliza-se uma estratégia empírica que combina o
método de variáveis instrumentais com dados em painel, o que permite controlar a heterogeneidade não
observada, para responder às seguintes questões: A maior intensidade no uso de agrotóxicos aumenta a
incidência de intoxicações por pesticidas no Brasil? A regulamentação brasileira tem considerado os
custos sociais relacionados ao uso de agrotóxicos?
Ao responder essas questões, pretende-se estimular o debate relacionado ao tema, trazendo
informações importantes para que os formuladores de políticas públicas direcionem esforços para
elaboração e efetiva implementação de políticas que visem à regulamentação do uso de agrotóxicos,
aprimorando estratégias de fiscalização e conscientização a fim de promover o uso e manuseio corretos
desses produtos, mitigando os danos causados à saúde dos brasileiros. Tendo em vista a influência da
saúde na produtividade do trabalhador e na formação de capital humano, tais políticas podem contribuir
para o desenvolvimento do país, trazendo impactos ainda mais significativos no longo prazo.
Este trabalho está estruturado em três seções, além desta introdução. Na seção 2, são apresentados
o procedimento metodológico e a base de dados utilizados na pesquisa; na seção 3, os resultados são
apresentados e discutidos e, na seção 4, o trabalho é concluído.
2. ESTRATÉGIA EMPÍRICA
2.1. Identificação
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Para identificar o efeito da intensidade do uso de agrotóxicos sobre a saúde é preciso levar em
consideração que a intensidade do uso deste insumo agrícola não é exógena. As características dos
municípios (agrícolas e socioeconômicas) e o contexto social, representado pelas normas sociais, podem
interferir a intensidade do uso de agrotóxicos (FEDER, JUST e ZILBERMAN, 1985; DASGUPTA et al.,
2001; HOU et al. 2020; BAGHERI et al., 2019). Além disso, fatores socioculturais podem estar
relacionados também com a exposição ao risco, afetando a variável dependente (intoxicações por
agrotóxicos).
Como apontado por Angrist e Pischke (2008), uma das formas de solucionar esse problema é
utilizar variáveis instrumentais. Assim, para lidar com a endogeneidade proveniente do viés de variáveis
omitidas e obter a relação causal de interesse, são utilizadas variáveis climáticas, mais especificamente, a
média de temperatura, como fonte de variação exógena na intensidade do uso de agrotóxicos.
As condições climáticas podem ser determinantes para a intensidade no uso de pesticidas. Isso
porque tais condições podem alterar significativamente a ocorrência e severidade dos patógenos, haja
vista sua influência potencial no crescimento e na resistência das plantas; na multiplicação, disseminação,
sobrevivência e atividades do patógeno; além de interferir na relação patógeno-hospedeiro (GHINI,
2005).
Além disso, o clima interfere no uso de pesticidas ao modificar sua eficácia e persistência.
Enquanto maior temperatura pode reduzir a persistência dos pesticidas, a quantidade e intensidade da
chuva podem eliminá-los dos organismos, tornando necessário aumentar o número de aplicações de
agroquímicos (RHODES e McCARL, 2020). Delcour, Spanoghe e Uyttendaele (2015) revelam que
temperaturas mais elevadas estão associadas ao uso mais intensivo de agrotóxicos, seja por meio de
maiores doses, de maior frequência na aplicação ou de maior diversidade de produtos aplicados. As
condições climáticas ainda podem favorecer invasões regionais e aumentar a frequência e gravidade da
infestação de pragas e doenças (JU et al., 2013; DELCOUR, SPANOGHE e UYTTENDAELE, 2015 e
ZHANG et al., 2018).
É importante dizer que, ainda que algumas alterações climáticas tenham efeitos negativos sobre
determinadas pragas e patógenos, em relação às culturas, essas mudanças os favorecem, resultando no
surgimento de novas classes de agrotóxicos e na alteração das taxas de aplicações, que se tornam mais
frequentes e em maiores doses (DELCOUR, SPANOGHE e UYTTENDAELE, 2015). De maneira geral,
aumentos na precipitação e na temperatura resultam na intensificação do uso de pesticidas (ZHANG et
al., 2018; SHAKHRAMANYAN, SCHNEIDER e McCARL, 2013; CHEN e McCARL, 2001).
Diante do exposto, a média de temperatura é utilizada como fonte de variação exógena
(instrumento) para encontrar o efeito da intensidade no uso de agrotóxicos sobre a saúde da população
brasileira. A escolha da temperatura em detrimento da precipitação é devido ao possível efeito direto que
a precipitação tem sobre o número de intoxicações. Segundo Lichtenberg, Zilberman e Bogen (1989),
uma mesma quantidade de agrotóxicos pode ter impactos significativamente diferentes em períodos de
seca e de chuva. Assim, optou-se por utilizar a média da temperatura, que não afeta a intoxicação do
indivíduo de forma direta, mas apenas por meio do efeito causado sobre a intensidade do uso de
agroquímicos, como instrumento. Deste modo, assume-se a ausência de variáveis não observáveis
associadas às variações climáticas que também podem afetar o risco de exposição e, consequentemente,
as intoxicações por agrotóxicos. Assim, a associação se dá unicamente por meio da correlação com a
intensidade do uso de pesticidas.
2.2. Especificação
Para obter estimativas consistentes diante da possível correlação entre intensidade no uso de
agrotóxicos e o termo de erro, utiliza-se o procedimento de dois estágios. No primeiro estágio, estima-me
a seguinte equação:
𝐼!" = 𝛼! + 𝛼! 𝑇𝑒𝑚𝑝!" +𝛼! 𝑋!" + 𝜆! + 𝛿! + 𝜑! 𝐴𝑛𝑜! ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜! + 𝜖!"

(1)

em que I equivale à intensidade do uso de agrotóxicos; Temp representa a média da temperatura; X é um
vetor composto por variáveis controle, que estão detalhadas na subseção 2.3 ; 𝜆 é o efeito fixo de ano; 𝛿 é
o efeito fixo de municípios. Para controlar a tendência observada nos estados brasileiros no período
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analisado, a variável Ano*Estado, referente à interação entre Estado e ano, foi inserida nas regressões.
Ano é uma dummy com valor igual à um para o ano de 2017 e Estado são dummies dos estados
brasileiros; i representa o município, t o período de análise (2006 e 2017) e 𝜖!" o termo aleatório.
No segundo estágio, é estimada a equação (2) que identifica os efeitos da intensidade no uso de
agrotóxicos sobre a incidência de intoxicações por agrotóxicos.
𝑆!" = 𝛽! + 𝛽! 𝐼!" + 𝛽! 𝑋!" + 𝜆! + 𝛿! + 𝜃! 𝐴𝑛𝑜! ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜! + 𝜀!"

(2)

em que S é o número de pessoas intoxicadas por 100 mil habitantes, Î corresponde à intensidade no uso de
agrotóxicos estimada no primeiro estágio (equação 1) e 𝜀!" representa os erros aleatórios. O termo 𝛿!
representa os determinantes da incidência de intoxicações específicos de cada município que são fixos no
tempo. O termo 𝜆! representa efeitos fixos de ano e 𝜃! os efeitos fixos de Estado-Ano. Como a
disponibilidade de dados é escassa, ao incluir este termo, pretende-se controlar fatores que podem
influenciar as intoxicações por agrotóxicos que variam entre os estados brasileiros ao longo do tempo
como a proporção de profissionais da saúde capacitados para identificar casos de intoxicação por
agrotóxicos, a atuação da vigilância em saúde nos municípios, a existência de postos de saúde na área
rural ou a distância média entre os estabelecimentos agropecuários e o atendimento hospitalar.
Considerando que a variável dependente (S) apresenta um processo gerador de dados discretos e
não negativos, a estimação de regressão por modelos tradicionais como Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO) torna-se ineficiente, sendo mais apropriada a utilização de modelos de contagem, como Poisson
(CAMERON e TRIVEDI, 2005).
Além disso, é preciso considerar que há um número expressivo de municípios cujo registro de
intoxicação por agrotóxicos é zero. Segundo Wooldridge (2002), a regressão de Poisson com efeitos fixos
permite qualquer relação entre média e variância e qualquer correlação serial e, utilizando o efeito fixo
multiplicativo, o problema de excesso de zeros pode ser solucionado. Ademais, o estimador de efeitos
fixos de Poisson tem propriedades de robustez fortes para estimar os parâmetros na média condicional
(WOOLDRIDGE, 2002; CAMERON e TRIVEDI, 2005).
Diante disso, neste trabalho, estima-se o modelo de Poisson com efeitos fixos e variáveis
instrumentais, utilizando o procedimento proposto por Lin e Wooldridge (2019). Por meio desse método,
assume-se um modelo exponencial de efeitos não observados em que as endogeneidades idiossincrática e
de heterogeneidade são permitidas, conforme segue:
𝐸 𝑦!"! 𝑦!! , 𝑧! , 𝑐!! , 𝑟!"! = 𝐸 𝑦!"! 𝑦!"! , 𝑧!"! , 𝑐!! , 𝑟!"! = 𝑐!! exp (𝑥!"! 𝜑! + 𝑟!"! )

(3)

em que 𝑥!"! = (𝑦!"! , 𝑧!"! ), sendo 𝑦!"! a variável endógena (intensidade no uso de agrotóxicos) e 𝑧!"! o
vetor de variáveis exógenas; 𝑐!! representa a heterogeneidade não negativa e multiplicativa e; 𝑟!"! os
fatores omitidos variáveis no tempo que, possivelmente, estão correlacionados com 𝑦!"! .
Sem o estimador 𝑟!"! , obtém-se o estimador de Poisson com efeitos fixos, o qual, como
apresentado por Wooldridge (1999), não necessita de nenhuma das premissas para garantir sua
consistência e normalidade assintótica. Sendo assim, o estimador é robusto, dado que requer apenas que
𝐸(𝑦!"! 𝑥!! , 𝑐!! ) =𝐸(𝑦!"! 𝑥!"! , 𝑐!! ) =𝑐!! exp 𝑥!"! 𝜑! , em que a primeira igualdade impõe um requisito
estrito de exogeneidade com respeito a choque idiossincráticos, que seria violado na presença de 𝑟!"! e
sua correlação com 𝑦!"! , para qualquer período de tempo s (LIN e WOOLDRIDGE, 2019).
Como demonstrado por Lin e Wooldridge (2019), é possível verificar a existência de
endogeneidade idiossincrática por meio de um teste de hipótese. Para tal, são necessários instrumentos
estritamente exógenos e com variação no tempo que são excluídos de 𝑧!"! . A hipótese nula a ser testada é:
𝐸 𝑦!"! 𝑦!! , 𝑧! , 𝑐!! = 𝐸 𝑦!"! 𝑦!"! , 𝑧!"! , 𝑐!! = 𝑐!! exp (𝑥!"! 𝜑! )

(4)

Note que 𝑧!"! é excluído da função média e todas as variáveis são estritamente exógenas
condicionais em 𝑐!! . Para obtenção do teste, além da equação (3), especifica-se uma forma reduzida para
𝑦!"! , conforme segue:
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𝑦!"! = 𝑧!" Π! + 𝑐!! + 𝑢!"! , 𝑡 = 1, … , 𝑇

(5)

Como 𝑧!" é estritamente exógeno, a correlação entre 𝑟!"! e as funções de 𝑢!"! pode ser testada. O
procedimento para o teste de hipóteses é realizado em duas etapas. Inicialmente, estima-se a forma
reduzida para 𝑦!"! por efeitos fixos e obtêm-se os resíduos, ou seja, 𝑢!"! = 𝑦!"! − 𝑧!" Π! . Posteriormente,
utiliza-se o Poisson com efeitos fixos na função média. Formalmente, tem-se que
𝐸 𝑦!"! 𝑧!"! , 𝑦!"! , 𝑢!"! , 𝑐!! = 𝑐!! exp (𝑥!"! 𝜑! + 𝑢!"! 𝜌! ) . Utiliza-se, então, o teste de Wald, em que
𝐻! : 𝜌! = 0. Ressalta-se que, além de permitir testar a endogeneidade do regressor, este procedimento
estima 𝜑! de forma consistente na presença de regressores endógenos.
Adicionalmente, Lin e Wooldridge (2019) demonstram como obter os efeitos parciais médios.
Assumindo que 𝑥!"!! seja contínua, o efeito parcial médio (EPM) é:
𝐸𝑃𝑀!" = 𝜑!! 𝐸(!!"! ,!!! ,!!"! ) [𝑐!! exp 𝑥!"! 𝜑! + 𝑟!"! ]

(6)

Dado que a função média é exponencial, a estimativa torna-se simples. Utilizando expectativas
iteradas, tem-se que 𝐸(!!"! ,!!! ,!!"! ) [𝑐!! exp 𝑥!"! 𝜑! + 𝑟!"! ] = 𝐸(𝑦!" ). Logo, para cada período de tempo,
𝐸𝑃𝑀!" = 𝜑!! 𝐸(𝑦!" ), cujo estimador consistente é 𝜑!! 𝑁 !! !
!!! 𝑦!" .
2.3. Fonte e tratamento dos dados
As variáveis utilizadas para identificar o efeito da intensidade no uso de agrotóxicos sobre a saúde
da população são descritas no Quadro 1. Como proxy para saúde, utiliza-se o número de registro de
pessoas intoxicadas por agrotóxicos por 100 mil habitantes. Para construção desta proxy, o número de
registros foi dividido pela população do município e, posteriormente, multiplicado por 100 mil. Para isso,
utilizou-se as estimativas populacionais de 2006 e 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Os dados de saúde, isto é, os registros de intoxicações por agrotóxicos foram obtidos no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Datasus.
A variável intensidade do uso de agrotóxicos (I) corresponde à razão entre despesas com
agrotóxicos e a área dos estabelecimentos destinada às lavouras, cujos dados estão disponíveis nos
Censos Agropecuários de 2006 e 2017 publicados pelo IBGE 5. Desta forma, as despesas com agrotóxicos
por área agrícola (R$/ha) representam uma proxy para intensidade6. As demais variáveis utilizadas nesta
pesquisa, assim como suas definições e suas fontes são apresentadas no Quadro 1.
Para obtenção da variável trabalhadores rurais, utilizou-se o número de pessoas acima de 14 anos
ocupadas nos estabelecimentos agropecuários, disponível nos Censos Agropecuários 2006 e 2017,
dividido pela população acima de 14 anos em cada município, cujos dados são disponibilizados pelo
Ministério da Saúde (MS).
Quadro 1: Descrição das variáveis utilizadas nas estimativas
Variáveis
Intoxicações

Descrição das variáveis
Número de pessoas intoxicadas por agrotóxicos por 100.000 habitantes.
Número de pessoas intoxicadas por agrotóxicos que vieram à óbito por 100.000
Óbitos
habitantes.
Refere-se à intensidade do uso de agrotóxicos, isto é, as despesas com
Agrotóxicos
agrotóxicos por área destinada às lavouras (R$/ha).
Características Socioeconômicas
Trabalhadores
rurais

Percentual da população acima de 14 anos ocupada em atividades rurais.

Fonte dos dados
Sinan/DataSus
Sinan/DataSus.
Censo
Agropecuário/IBGE
Censo
Agropecuário/IBGE;
DataSus/MS

5

Para possibilitar a comparação de uma mesma área geográfica entre os diferentes anos censitários, os municípios
emancipados e os que deram origem a eles foram excluídos da amostra. A exclusão desses municípios não gera viés de
seleção, dado que não está relacionada com a intensidade no uso de agrotóxicos ou com os registros de intoxicação. Além
disso, esses municípios representam cerca de 0,25% da amostra do total de municípios brasileiros.
6
Conforme a disponibilidade de dados, optou-se por utilizar despesas com agrotóxicos como proxy da intensidade do uso,
assim como feito por Rahman (2015); Jin, Bluemling e Mol (2015); Wu et al. (2018); Zhu e Wang (2021).

5

PIB per capita

Produto interno bruto por habitante no município, em mil reais.
Participação do valor adicionado bruto da agropecuária no valor adicionado
VA Agropecuário
bruto total.
Percentual da população com 25 anos ou mais sem instrução ou com ensino
Escolaridade
fundamental incompleto.
Variável binária com valor igual à unidade na presença de unidades de
Vigilância Saúde
vigilância em saúde no município e, zero, caso contrário.
Características agrícolas
Percentual da área agrícola (lavouras e pastagens) dos estabelecimentos
Lavoura
destinada às lavouras permanentes ou temporárias.
Agricultura
Percentual dos estabelecimentos agropecuários que adotaram o sistema de
orgânica
produção orgânico no município.
Características climáticas
Temperatura
Média da temperatura (oC) nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro
verão
Temperatura
Média da temperatura (oC) nos meses de junho, julho e agosto
inverno
Fonte: Elaboração própria.

IBGE
IBGE
Censo
Demográfico/IBGE
DataSus/MS
Censo
Agropecuário/IBGE
Censo
Agropecuário/IBGE
THRG
THRG

As informações referentes à escolaridade da população foram obtidas nos Censos Demográficos.
Considerando que o período analisado nesta pesquisa refere-se aos anos 2006 e 2017 e que os últimos
Censos Demográficos são de 2000 e 2010, optou-se por utilizar a escolaridade da população acima de 25
anos. Assume-se que, nessa faixa etária, o nível de escolaridade já está definido e, deste modo, a variação
entre o período dos dados e o período de análise não é significativa.
As variáveis climáticas, utilizadas como instrumentos no modelo, foram obtidas no banco de
dados disponibilizado pelo grupo Terrestrial Hydrology Research Group (THRG), cuja construção
seguiu os procedimentos descritos em Sheffield, Goteti e Wood (2006) 7. Foram utilizados os dados
georreferenciados diários de temperatura (oC) com resolução de 0,25º × 0,25º (~28 km x 28 km) de 2006
e 2016 para calcular as médias de temperatura (oC) de verão (dezembro a fevereiro) e de inverno (junho a
agosto) dos respectivos anos. As estações de verão e inverno foram selecionadas devido às alterações
significativas do clima observadas entre essas estações no Brasil (CUNHA, COELHO e FÉRES, 2015).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Análise descritiva
A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na análise de acordo com a
existência ou não de registro de pessoas intoxicadas por agrotóxicos no município. Ressalta-se que, para
contornar problemas de erros de medida, foram excluídos os municípios onde a intensidade do uso de
agrotóxicos é inferior à R$1,00/ha e superior à R$1.000,00/ha. Logo, a amostra é composta por 5.328
municípios brasileiros.
Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no modelo por municípios com e sem registros
de intoxicação (2006-2017)
Variáveis
Agrotóxicos (R$/ha)
Características climáticas
Temperatura verão
Temperatura inverno
Características agrícolas
Agricultura orgânica
Lavoura (%)
Características socioeconômicas
Trabalhadores rurais (%)
PIB per capita
VA Agropecuário (%)
7

Municípios com registro de
pessoas intoxicadas1
Média
DP
285,61***
235,46

Municípios sem registro de
pessoas intoxicadas2
Média
DP
174,86
208,53

Brasil
Média
215,39

DP
225,17

25,37***
20,98***

1,89
4,00

26,03
22,31

2,08
4,13

25,79
21,83

2,03
4,13

1,85*
0,44***

3,44
0,28

1,71
0,34

4,20
0,27

1,76
0,38

3,94
0,28

25,32***
22,20***
21,32

21,49
20,12
15,89

30,04
16,03
21,28

20,12
17,56
14,69

28,31
18,29
21,30

20,75
18,78
15,14

Agradeço ao professor Marcelo José Braga pelo fornecimento desses dados.
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Escolaridade
69,29***
12,53
75,06
10,69
72,94
11,73
Vigilância saúde
0,39***
0,49
0,28
0,45
0,32
0,47
Nr. municípios
1.934
3.394
5.328
Observações
3.662
6.344
10.006
Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: 1 Houve registro de pessoas intoxicadas por agrotóxicos em ao menos um dos períodos analisados (2006 ou 2017); 2 Não
houve registro de pessoas intoxicadas por agrotóxicos em nenhum dos períodos analisados (2006 e 2017). ***, * indicam que os
valores médios entre municípios com e sem registro de pessoas intoxicadas são significativamente diferentes ao nível de 1% e
10%, respectivamente. Foram consideradas as intoxicações não intencionais, incluindo as que resultaram em óbito.

Note que, na média, a participação do valor adicionado bruto da agropecuária no valor adicionado
bruto total do município não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os municípios com
e sem registro de pessoas intoxicadas no período de análise. A proporção de estabelecimentos com
produção orgânica foi muito similar entre os municípios com e sem registros de intoxicação por
agrotóxicos e a diferença foi estatisticamente significativa apenas ao nível de significância de 10%.
Ressalta-se a baixa proporção (inferior à 2%) de estabelecimentos agropecuários com sistema de
produção orgânica no país.
Já a proporção de área de lavouras em relação à área agrícola é maior nos municípios com pessoas
intoxicadas, revelando que as lavouras podem estar associadas com maior incidência de intoxicações.
Nesse contexto, vale lembrar que, as commodities, cujo cultivo tem expandido no Brasil 8 , têm
participação significativa no consumo de agrotóxicos. Em 2016, mais de 80% do consumo de
agroquímicos no país foram destinados às lavouras de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar (MORAES,
2019). Segundo Valadares, Alves e Galiza (2020), os pacotes tecnológicos utilizados na produção de
commodities agrícolas incluem o uso intensivo de agroquímicos. Logo, municípios com maior proporção
de lavouras tendem a ter um número maior de intoxicações por agrotóxicos.
As variáveis PIB per capita, e presença de unidade de vigilância de saúde também foram maiores
nos municípios onde houve registro de pessoas intoxicadas. Isso sugere que municípios com registro de
intoxicação possuem melhor infraestrutura relativamente aos municípios sem registro de pessoas
intoxicadas. Assim, é possível que a procura por atendimento médico no caso de intoxicação, o
diagnóstico correto e, por conseguinte, o registro do caso sejam maiores nesses municípios.
Já a proporção de trabalhadores rurais e a proporção da população acima de 25 anos sem instrução
ou com ensino fundamental incompleto foram maiores nos municípios sem registro de pessoas
intoxicadas. É importante dizer que, embora o conhecimento possa atenuar os riscos à saúde associados
ao uso de agrotóxicos, as campanhas de promoção do uso de agroquímicos são mais ativas em áreas com
maiores níveis de escolaridade, resultando na maior incidência no uso de pesticidas (DASGUPTA et al.,
2001). Consequentemente, as externalidades negativas, como as intoxicações, podem ser potencializadas.
Cabe ainda ressaltar que, embora os agricultores estejam entre os grupos de maior
risco/vulnerabilidade (LONDRES, 2012), é possível que, por razões de renda e acesso, nem todos os
indivíduos que têm sintomas relacionados à exposição de pesticidas procurem atendimento médico
(BANJO, AINA e RIJE, 2010), o que pode justificar o maior percentual de trabalhadores rurais nos
municípios sem registro de pessoas intoxicadas.
As variáveis climáticas também apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os
municípios com e sem pessoas intoxicadas. Como relatado na seção anterior, as condições climáticas
interferem na relação planta-pragas-patógenos e, consequentemente, podem afetar a intensidade do uso de
pesticidas. Por conseguinte, os riscos à saúde associados ao uso de agrotóxicos também são influenciados.
Por fim, a intensidade no uso de agrotóxicos é significativamente superior nos municípios com
registro de pessoas intoxicadas, superando em mais de 50% as despesas com agrotóxicos por hectare nos
municípios onde não há registro de intoxicação. Na Figura 1, observa-se que a menor intensidade do uso
de agrotóxicos nos municípios sem registro de pessoas intoxicadas não ocorre apenas na média, mas
também ao longo da distribuição. Em outras palavras, há concentração dos municípios sem pessoas
intoxicadas nos níveis mais baixos de intensidade no uso de pesticidas. Note que, enquanto cerca de 70%
8

Em 2017, cerca de 78% da área de lavouras no território brasileiro foram destinadas aos cultivos de cana-de-açúcar (12,96%),
milho (22,46%) e soja (43,05%) (PAM, 2017).
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desses municípios gastam, na média, até R$200,00/ha com agrotóxicos; pouco menos da metade dos
municípios com pessoas intoxicadas despendem esse mesmo valor com agrotóxicos.
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Figura 1: Distribuição cumulativa da intensidade no uso de agrotóxicos para municípios com e sem
registros de intoxicação (2006-2017)
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Fonte: Resultados da pesquisa.

Na Figura 2, pode-se observar a diferença na intensidade do uso de agrotóxicos entre os
municípios com e sem registro de intoxicações em 2006 e 2017. Em ambos os períodos, a intensidade foi
maior nos municípios com registro de intoxicações relativamente aos sem registro. Observa-se ainda que
houve aumento na intensidade do uso de pesticidas tanto nos municípios com registro de intoxicações
quanto naqueles onde não houve registros. Esse aumento “generalizado” pode ser parcialmente explicado
pela evolução de patógenos, ervas daninhas e pragas resistentes, que ameaçam a eficácia dos agrotóxicos
(HAWKINS et al., 2019). Como resultado, os agricultores aumentam a quantidade, a concentração e a
frequência das aplicações de pesticidas (CHANDRASEKARA, WETTASINGHE e AMARASIRI, 1985).
Além disso, o clima tropical brasileiro permite o cultivo de múltiplas safras9, fazendo com que o período
de “vazio sanitário” não ocorra. Consequentemente, cria-se o ambiente favorável para o desenvolvimento
de pragas e patógenos, aumentando o uso de pesticidas (CUNHA et al., 2019).
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Figura 2: Média na intensidade no uso de agrotóxicos nos municípios sem e com intoxicação por
agrotóxicos
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Com intoxicação
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Com intoxicação
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Fonte: Resultados da pesquisa.

9

Um dos principais exemplos é o milho safrinha que ocorre, majoritariamente, após a colheita de soja.
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Ainda na Figura 2, constata-se que a intensificação no uso de agrotóxicos foi maior nos
municípios sem registro de intoxicações, onde despendia-se, na média, R$150,89/ha com agrotóxicos em
2006 e, em 2017, essas despesas passaram para cerca de R$231,55/ha (aumento de 53,46%). Já nos
municípios com pessoas intoxicadas, este aumento foi em torno de 28,71%, passando de R$269,36/ha em
2006 para R$346,68/ha em 2017. Essa diferença pode ser decorrente do aumento no número de
municípios com registro de intoxicação por agrotóxicos no período. Enquanto em 2006, 550 municípios
(10,32% da amostra) relataram casos de intoxicações por agrotóxicos (não intencionais), em 2017, esse
número passou para 1.154 (21,66% da amostra).
Na Figura 3, verifica-se que, simultaneamente à intensificação no uso de pesticidas, houve
aumento significativo na incidência de intoxicações por agrotóxicos no território nacional. Note que, em
ambos os períodos, os municípios mais intensivos no uso de pesticidas foram também os com maior
incidência de intoxicações, indicando potencial relação entre intensidade do uso de agrotóxicos e
intoxicações.
Figura 3: Intensidade no uso e incidência de intoxicações por agrotóxicos em 2006 e 2017
3a – Intensidade do uso de agrotóxicos em 2006

3b – Intensidade do uso de agrotóxicos em 2017

NÃO INTENCIONAIS

3c – Incidência de intoxicações em 2006

3d – Incidência de intoxicações em 2017

Fonte: Elaboração própria, conforme dados do Sinan e IBGE.

É importante mencionar que, além do aumento no número de municípios com registro de pessoas
intoxicadas por agrotóxicos, a incidência de intoxicações aumentou significativamente no período,
passando da média de 2,82 registros por 100 mil habitantes em 2006 para 6,10 em 2017. Esse aumento
pode ser devido à maior utilização de agroquímicos, mas também pode estar relacionado à melhor
atuação da vigilância e assistência à saúde para identificação, diagnóstico e notificação de casos
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
Ainda assim, vale lembrar que a subnotificação é significativa no Brasil e no mundo. Segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que, para cada caso de intoxicação por agrotóxicos
notificado, há 50 casos que não foram notificados (CARNEIRO et al., 2015). Logo, os efeitos dos
9

agrotóxicos sobre à saúde podem ser ainda maiores do que os aqui apresentados.
3.2. Efeitos da intensidade no uso de agrotóxicos sobre a incidência de intoxicações
Nesta seção, são apresentados os resultados estimados dos efeitos da intensidade do uso de
agrotóxicos sobre o número de intoxicações por agrotóxicos nos municípios. É importante ressaltar que
foram selecionados apenas os casos não intencionais de intoxicações, ou seja, os casos registrados como
tentativas de suicídio foram excluídos da amostra para evitar qualquer viés causado por esse tipo de
intoxicação.
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos por meio dos modelos estimados. As duas primeiras
colunas referem-se às especificações sem variáveis instrumentais (VI). Nos modelos (3) e (4), utilizam-se
as médias de temperatura de verão e inverno como instrumentos nas estimativas. Todas as especificações
foram estimadas com efeitos fixos de municípios, efeitos fixos de ano e efeitos fixos de Estado-ano, o que
permite controlar fatores não observáveis invariantes e variantes no tempo nos Estados analisados. Os
resultados apresentados nas colunas (1) e (3) revelam o efeito da intensidade do uso de pesticidas sobre o
número de intoxicações por agrotóxicos sem controlar por nenhum outro fator. Já nos resultados das
colunas (2) e (4), são adicionadas características socioeconômicas e agrícolas dos municípios como
controles.
As duas primeiras colunas, que apresentam os resultados sem variáveis instrumentais, indicam
correlação positiva e estatisticamente significativa entre o uso intensivo de agrotóxicos e o registro de
pessoas intoxicadas. Note que a inclusão de controles praticamente não interfere nas estatísticas pontuais.
As colunas (3) a (4) apresentam os resultados em que foram incluídas as médias da temperatura de
verão e inverno como instrumentos. Como mencionado, ao utilizar a estratégia de variáveis instrumentais,
é possível lidar com o problema de endogeneidade da intensidade do uso de agrotóxicos, permitindo se
aproximar da relação causal de interesse. Assim, a coluna (4), que apresenta os resultados utilizando a
estratégia VI e incluindo os controles, é a especificação de referência. Os resultados do primeiro estágio
são apresentados na Tabela B.1 no Apêndice B e comprovam a relevância dos instrumentos utilizados.
As estimativas com VI também indicam efeito positivo da intensidade do uso de agrotóxicos no
número de pessoas intoxicadas por 100 mil habitantes no município. No entanto, esse efeito foi
estatisticamente significativo apenas na especificação com controles (coluna 4). Note ainda que, nessa
especificação, a variável Endog apresentou significância estatística, confirmando a hipótese de que a
intensidade do uso de agrotóxicos é endógena. Diante disso, as estimativas de modelos que não lidam
com esse problema podem ser tendenciosas. Conforme apresentado na Tabela 2, os resultados dos
modelos sem variáveis instrumentais são subestimados.
Tabela 2: Estimativas dos efeitos da intensidade no uso de agrotóxicos sobre o número de pessoas
intoxicadas nos municípios brasileiros – Poisson
Agrotóxicos
Endog

Sem variáveis instrumentais
(1)
(2)
0.00133***
0.00134**
(0.000477)
(0.000526)
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
3,434
3,406
1,717
1,703

Com variáveis instrumentais
(3)
(4)
0.00984
0.0142**
(0.00756)
(0.00596)
-0.00858
-0.0130**
(0.00750)
(0.00592)
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
3,434
3,406
1,717
1,703

Controles
Efeitos fixos município
Efeitos fixos ano
Efeitos fixos Estado-ano
Observações
Nr. Municípios
Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros padrão bootstrap com 50 repetições entre parênteses. Significância: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1. Em todas as
regressões, a variável dependente é o número de registros de pessoas intoxicadas (não intencionalmente) por 100 mil
habitantes.

De maneira geral, a intensidade no uso de agrotóxicos apresentou efeito positivo sobre o número
de intoxicações por 100 mil habitantes em todas as especificações e, somente na especificação (3), não foi
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estatisticamente significativo. Note que a inclusão de controles aumentou o efeito da intensidade sobre as
intoxicações, embora a diferença tenha sido pouco expressiva.
Os resultados da especificação de referência (coluna 4) revelam que o aumento de R$10,00/ha nas
despesas com agrotóxicos corresponde ao aumento de 14,3%10 nos casos de intoxicação por 100 mil
habitantes. Esse resultado corrobora os encontrados por Pignati et al. (2014); Hu et al. (2015); Sankoh et
al. (2016); Pignati et al. (2017), que revelam que o uso de agrotóxicos tem efeitos negativos sobre a
saúde.
É importante destacar que, no Brasil, observa-se a intensificação no uso de agroquímicos, que
passou de R$ 419,02/ha em 2006 para R$ 511,20/ha em 2017 (IBGE, 2006 e 2017). Em 2019, foram
consumidos 620.537,98 toneladas de ingredientes ativos no país, superando as 549.280,44 toneladas
comercializadas no ano anterior (IBAMA, 2020). Esse cenário, juntamente com os resultados
apresentados, ressaltam a importância de medidas que visem à redução dos danos causados pelo uso
inadequado de agroquímicos no país.
Considerando a possibilidade de efeitos heterogêneos entre os municípios, a Tabela 3 apresenta os
resultados por presença ou ausência de unidade de vigilância em saúde no município e por tipo de
município (rural ou urbano) 11 . Os resultados das estimativas sem e com variáveis instrumentais
encontram-se nos Paineis A e B, respectivamente.
Tabela 3: Efeitos da intensidade do uso de agrotóxicos nas intoxicações por tipo de município (urbano e
rural) e presença de unidades de vigilância em saúde
Urbano

Rural

(1)

(2)

(3)

0.000311

0.000122

0.00192**

(0.000678)

(0.000548)

(0.000932)

-0.00597

0.00273

0.0130**

(0.0265)

(0.0152)

(0.00528)

Sem Vigilância de Saúde
(4)

Com Vigilância de Saúde

(5)

(6)

(7)

(8)

0.00205***

0.00238***

0.00235***

-0.00140

-0.00256**

(0.000622)

(0.000514)

(0.000585)

(0.00119)

(0.00112)

0.0151**

0.0196***

0.0219***

0.123

0.0654

(0.00661)

(0.00636)

(0.00620)

(0.0922)

(0.0721)

Painel A: Sem VI
Agrotóxicos

Painel B: Com VI
Agrotóxicos
Endog

0.00630

-0.00261

-0.0113**

-0.0133*

-0.0175***

-0.0200***

-0.124

-0.0677

(0.0265)

(0.0153)

(0.00530)

(0.00698)

(0.00662)

(0.00642)

(0.0921)

(0.0723)

Controles

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Efeitos fixos de Município

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Efeitos fixos de ano

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Efeitos fixos de Estado-ano

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

1,810

1,808

1,624

1,598

1,502

1,478

698

698

905

904

812

799

751

739

349

349

Observações
Nr. Municípios

Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros padrão bootstrap com 50 repetições entre parênteses. Significância: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1. Em todas as
regressões, a variável dependente é o número de registros de pessoas intoxicadas (não intencionalmente) por 100 mil
habitantes.

Observe que o município ser classificado como predominantemente rural ou urbano interfere nos
efeitos da intensidade do uso de pesticidas nos registros de pessoas intoxicadas. Os coeficientes estimados
mostram que o efeito da intensidade dos agrotóxicos nas intoxicações deixa de ser significativo nos
municípios classificados como urbanos. É importante lembrar que, embora toda a população esteja
exposta aos agrotóxicos por meio dos resíduos na água e no alimento, moradores da zona rural,
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A variação de R$1,00/ha nas despesas com agrotóxicos equivale à variação percentual de [exp 0,0142 − 1] 𝑥 100 nas
intoxicações.
11
Essa especificação foi baseada na “Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: Uma primeira
aproximação”, publicado pelo IBGE em 2017, em que os municípios são classificados em urbano, intermediário adjacente,
intermediário remoto, rural adjacente e rural remoto (IBGE, 2017a). Nesta pesquisa, foram considerados municípios rurais
aqueles classificados como rural adjacente ou rural remoto.
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possivelmente, estão mais expostos aos agroquímicos devido ao tempo de permanência no local e à
dispersão da substância aplicada, aumentando as chances de intoxicação (MELLO e SILVA, 2013).
A não significância dos efeitos em municípios predominantemente urbanos pode ser devido à
proxy utilizada para saúde: intoxicações por agrotóxicos. Essa variável está relacionada aos sintomas
agudos, isto é, aqueles que aparecem em até 24 horas após a exposição ao agroquímico. Já o risco para a
população que habita em municípios predominantemente urbanos é, em sua maioria, proveniente da
exposição contínua a pequenas doses de agroquímicos, por meio dos resíduos nos alimentos12 e na água,
que podem culminar em doenças crônicas (INCA, 2019).
Ao estratificar a amostra por presença de unidades de vigilância em saúde no município, encontrase que a presença dessas unidades no município contribui para que os efeitos da intensidade do uso de
pesticidas nas intoxicações sejam não significativas. Esse resultado sugere que os serviços prestados por
essas unidades podem contribuir para atenuar os riscos associados ao uso de agroquímicos.
Em suma, os resultados apresentados na Tabela 3 demonstram a importância de políticas nos
municípios predominantemente rurais, haja vista o maior efeito nesses municípios e apontam para
expansão das unidades de vigilância em saúde como estratégia de mitigação de riscos. Em outras
palavras, diante da escassez de recursos públicos, políticas que priorizem os municípios rurais podem ser
mais eficazes para reduzir as intoxicações por agrotóxicos. Ressalta-se que, à medida que a população
rural se conscientiza dos riscos associados ao uso de pesticidas e da importância de seu uso e manuseio de
forma adequada, toda a população pode ser beneficiada por meio da redução de resíduos nos alimentos,
por exemplo. Diante disso, programas de conscientização e treinamento para os produtores podem
contribuir para o uso adequado de agrotóxicos e para redução dos riscos à saúde.
A fim de verificar a existência de algum outro mecanismo que afetou o número de intoxicações
por agrotóxicos, a Tabela 4 apresenta um teste placebo. Para isso, utilizaram-se os casos de intoxicações
registrados como tentativas de suicídio. A seleção dessa variável para o exercício leva em consideração
que a intoxicação foi intencional, ou seja, voluntária e, desta forma, não está associada à intensidade do
uso de pesticidas, ao menos no curto prazo.
É importante destacar que alguns estudos revelam potencial relação entre exposição aos pesticidas
e tentativas de suicídio (PIRES, CALDAS e RECENA, 2005; FREIRE e KOIFMAN, 2013; MEYER et
al., 2010; ARAÚJO et al., 2007). No entanto, esses estudos apontam que essa relação se dá devido à
exposição contínua aos agrotóxicos, que podem interferir no sistema neurológico, podendo levar à
depressão, culminando, inclusive, na tentativa de suicídio. Como, nesta pesquisa, analisa-se a relação
entre a intensidade do uso de pesticidas em determinado ano e as intoxicações registradas neste mesmo
ano, ou seja, analisam-se os efeitos de curto prazo (sintomas agudos), espera-se que o efeito sobre as
tentativas de suicídio sejam não significativas, sendo possível utilizar essa variável como teste de placebo.
Os resultados do teste são apresentados na Tabela 4, que replica as estimativas apresentadas na
Tabela 2 alterando a variável dependente para intoxicações por agrotóxicos intencionais (tentativas de
suicídio). As estimativas sem VI indicam correlação positiva significativa entre intensidade do uso de
pesticidas e tentativas de suicídio no município mas, além dos coeficientes estimados serem menores em
relação aos apresentados na Tabela 2, a significância estatística é mais fraca. Além disso, essa correlação
deixa de ser significativa nas especificações com VI. Considerando a especificação de referência (coluna
4), os resultados revelam que a intensidade do uso de agrotóxicos em determinado ano não tem influência
estatisticamente significativa nas intoxicações por agrotóxicos resultantes das tentativas de suicídios do
respectivo ano. Deste modo, sugere-se que não há outro mecanismo que interfira nos efeitos encontrados
anteriormente, aumentando a robustez dos resultados encontrados.
Tabela 4: Efeitos da intensidade do uso de agrotóxicos sobre as intoxicações por agrotóxicos resultantes
de tentativas de suicídio (Teste de placebo)
Agrotóxicos

Sem variáveis instrumentais
(1)
(2)
0.00113**
0.000968*

Com variáveis instrumentais
(3)
(4)
-0.00694
-0.00717
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Os últimos resultados apresentados pelo PARA (Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos) revelam
que, em 51,89% das 4.616 amostras analisadas, foram detectados resíduos de agrotóxicos (ANVISA, 2019).
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Endog

(0.000481)
Não
Sim
Sim
Sim
3,020
1,510

(0.000498)
Sim
Sim
Sim
Sim
3,010
1,505

(0.00429)
0.00803*
(0.00424)
Não
Sim
Sim
Sim
3,020
1,510

(0.00643)
0.00811
(0.00631)
Sim
Sim
Sim
Sim
3,010
1,505

Controles
Efeitos fixos municípios
Efeitos fixos ano
Efeitos fixos Estado-ano
Observações
Nr. Municípios
Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros padrão bootstrap com 50 repetições entre parênteses. Significância: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1. Em todas as
regressões, a variável dependente e o número de registros de pessoas intoxicadas intencionalmente

3.3. Discussão dos resultados
Nesta pesquisa, constatou-se que o aumento na intensidade do uso de agrotóxicos aumenta a
incidência de intoxicações por agrotóxicos no Brasil, demonstrando a importância de medidas para
reduzir o uso indevido desses compostos químicos. Os resultados revelam que o aumento em R$10/ha nas
despesas com agrotóxicos aumenta 14,3% na incidência de intoxicações. Considerando que, na média,
foram registrados 9,34 casos de intoxicações por 100 mil habitantes (cerca de 19.395 casos) no país em
201713 e que o custo médio hospitalar com intoxicação por agrotóxicos pode variar entre US$129,00 e
U$S 740,21 (SOARES e PORTO, 2012), o aumento de 14,3% na incidência de intoxicações corresponde
ao aumento de cerca de 2.773 casos de intoxicações no país e implica o aumento de até US$ 2.052.602,33
nos custos hospitalares com essas intoxicações.
É importante ressaltar que esses valores consideram apenas os casos de pessoas que procuraram
atendimento médico. Além disso, não se consideram as perdas resultantes dos casos que vieram à óbito.
Vale ainda mencionar que foram analisadas apenas as intoxicações agudas e sabe-se que o uso de
agrotóxicos está associado a doenças crônicas como alteração do funcionamento do fígado, malformação
congênita, problemas respiratórios e de fertilidade (Hu et al., 2015; Pignati et al., 2017; Oliveira et al.,
2014; Ueker et al., 2016; Regidor et al., 2004; Neghab et al., 2014; Hoppin et al., 2010). Ou seja, os
custos decorrentes das intoxicações por pesticidas são superiores aos aqui estimados.
Vale lembrar que esses custos não são internalizadas pelos produtores, sendo impostos à
sociedade. Nesse contexto, ressalta-se a importância da regulação do setor, por meio da qual é possível
limitar os custos a terceiros, priorizando o bem estar da sociedade. Segundo Maumbe e Swinton (2003), a
contabilização dessas externalidades negativas possivelmente reduziria os benefícios líquidos advindos do
uso de agrotóxicos e permitiria que os agricultores ficassem cientes dos riscos à saúde associados ao uso
inadequado de pesticidas, os auxiliando nas decisões sobre o manejo de pragas.
Adicionalmente, o desenvolvimento de produtos mais eficazes e menos nocivos ao meio ambiente
e à saúde, incluindo novas técnicas de controle fitossanitário, e avaliações contínuas dos agrotóxicos
disponíveis no mercado e dos limites máximos de resíduos (LMRs) podem contribuir para mitigar os
riscos à saúde relacionados ao uso de agrotóxicos.
Ressalta-se que, no Brasil, a nocividade da maioria dos novos produtos liberados entre 2005 e
2019 é semelhante ou superior aos já existentes no mercado. Dos 493 novos agrotóxicos registrados em
2020, apenas 30% dos produtos formulados são de baixa toxicidade14 (MAPA, 2021), demonstrando o
baixo incentivo ao desenvolvimento de produtos mais eficientes e menos nocivos à saúde, o que tende
agravar os problemas relacionados ao seu uso.
Além disso, observa-se a liberação de produtos proibidos em outros países. Friedrich et al. (2021)
revelam que, de 399 ingredientes ativos de agrotóxicos agrícolas registrados no Brasil, 41,6% não têm
autorização na Comunidade Europeia e 25,6% não são autorizados nos Estados Unidos. Ressalta-se ainda
que, entre 2015 e 2017, o país aumentou o número de registros de agrotóxicos proibidos na União
13

A população residente estimada no Brasil neste ano foi de 207.660.929 (IBGE, 2017).
Os produtos formulados de baixo risco são os produtos biológico, microbiológico, bioquímico, extrato vegetal, regulador de
crescimento ou semioquímico para agricultura orgânica ou com classificações classe IV - Produto Pouco Perigoso ao Meio
Ambiente, conforme avaliação do IBAMA, e Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo ou Não classificado Produto não classificado, pela ANVISA (MAPA, 2021).

14

13

Europeia para as culturas de soja, milho e cana-de-açúcar, por exemplo15 (BOMBARDI, 2017). Ressaltase que a participação dessas culturas no total da venda de agrotóxicos em 2016 foi de 76% (MORAES,
2019).
Outra questão relevante trata-se da validade dos registros dos agrotóxicos. Enquanto na União
Europeia e nos EUA o registro tem prazo de 10 e 15 anos, respectivamente, no Brasil, esse prazo é
indeterminado (PELAEZ et al., 2015; PELAEZ, SILVA e BORGES, 2013). Nesse contexto, diante dos
avanços da tecnologia e de pesquisas científicas, avaliações periódicas dos agroquímicos tornam-se
necessárias para acompanhar os riscos toxicológicos dos produtos registrados, identificando a necessidade
de revisar as condições de uso ou mesmo proibir sua utilização (BOMBARDI, 2017; DIAS, ROCHA e
SOARES, 2020).
Como exemplo, pode-se citar o glifosato, ingrediente ativo mais utilizado no mundo. Estudos têm
demonstrado seus impactos na saúde humana, como na taxa de mortalidade infantil (DIAS, ROCHA e
SOARES, 2020) e no desenvolvimento de câncer de mama (FRANKE et al., 2021). Esse ingrediente
ativo é classificado como provavelmente carcinogênico para humanos pela International Agency for
Research on Cancer (IARC) (INCA, 2019). No Brasil, ele é classificado como pouco tóxico pela
Anvisa16 (INCA, 2019) e permanece sendo utilizado de forma generalizada pelos produtores17.
Outra questão regulatória que deve ser considerada são os limites máximos de resíduos (LMRs)
estabelecidos no país. Ao comparar esses limites com os de outros países, como os da União Europeia,
observa-se que os valores estabelecidos no Brasil de alguns ingredientes ativos para determinadas
culturas18 e para água potável19 são significativamente superiores aos limites estabelecidos na União
Europeia (BOMBARDI, 2017). Restrições em relação aos LMRs atingem toda a população e podem
contribuir para reduzir a intensidade do uso de agroquímicos e, por conseguinte, as intoxicações. Li
(2018) e Handford, Elliott e Campbell (2015) demonstram que a unificação dos LMRs entre as nações
pode diminuir a exposição aos pesticidas e controlar os riscos à saúde humana.
Todas essas questões regulatórias contribuem para que a população brasileira esteja mais exposta
aos agrotóxicos e, consequentemente, mais vulnerável aos riscos associados ao seu uso. Isso porque essa
permissibilidade favorece a intensificação do uso de agroquímicos e, como apresentado nesta pesquisa,
quanto mais intensiva sua utilização, maior o número de intoxicações (Tabela 2).
Os resultados ainda revelam que a presença de unidades de vigilância em saúde nos municípios
faz com que o efeito da intensidade do uso de agrotóxicos sobre as intoxicações deixe de ser significativo
(Tabela 3), revelando a importância dessas unidades para mitigar os riscos à saúde relacionados ao uso de
agrotóxicos. Vale mencionar que um dos objetivos da Secretaria de Vigilância em Saúde é detectar
fatores que interfiram na saúde humana e identificar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco
ambientais relacionados a doenças e agravos à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
Ademais, a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA), cujo objetivo é
a promoção da qualidade de vida, reduzindo, controlando ou eliminando a vulnerabilidade de populações
expostas ou potencialmente expostas aos agrotóxicos por meio de medidas de prevenção, promoção,
vigilância e atenção integral à saúde, integra as unidades de vigilância em saúde (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2017). Sendo assim, a expansão dessas unidades pode contribuir para atenuar os riscos das
populações expostas aos agrotóxicos, reduzindo suas externalidades negativas.

15

Em 2015, foram autorizados, respectivamente, 20, 26 e 26 agrotóxicos para as culturas de cana-de-açúcar, milho e soja
proibidos na União Europeia. Em 2017, esses valores passaram para, nessa ordem, 25, 32 e 35 (BOMBARDI, 2017).
16
O glifosato estava em reavaliação no Brasil desde 2008 e, em 2020, seu registro foi mantido com restrições. Para mais
detalhes ver a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) no 441, de 02 de dezembro de 2020, disponível em:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-441-de-2-de-dezembro-de-2020-293190758.
17
Em 2020, foram vendidas 246.017,51 toneladas desse ingrediente ativo no Brasil (IBAMA, 2021).
18
Destaca-se o caso da malationa para as culturas de brócolis e feijão e do glifosato, o agrotóxico mais vendido no Brasil, para
soja, cujos LMR’s permitidos no Brasil são mais de 100 vezes superiores aos valores permitidos na União Europeia
(BOMBARDI, 2017).
19
Em relação à água potável, os valores são ainda maiores, chegando a ser 5.000 vezes maior no Brasil que na União Europeia
no caso do glifosato. Para o acefato (proibido na União Europeia desde 2003) e malationa não existe limite estabelecido no
Brasil para água potável (BOMBARDI, 2017).
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Por fim, é importante ressaltar a vulnerabilidade da população rural. Constatou-se que os efeitos
da intensidade do uso de pesticidas são significativos nos municípios rurais (Tabela 3). Assim, é preciso
direcionar políticas públicas que visem atenuar os riscos dos agrotóxicos à saúde nesses municípios.
Considerando que a agropecuária é predominante nos municípios rurais (ENDLICH, 2010) e que os
produtores fazem parte do grupo de risco por terem contato direto com os pesticidas (LONDRES, 2012),
programas que incentivem o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) podem colaborar para
redução das intoxicações ao reduzir a exposição dos agricultores a esses compostos químicos.
Ressalta-se que a utilização de EPIs é pouco expressiva no Brasil. De acordo com os dados do
Censo Agropecuário de 2006, apenas 21,24% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros utilizaram
equipamentos de proteção individual. Santos et al. (2017), Monquero, Inácio e Silva (2009) e Soares,
Freitas e Coutinho (2005) demonstram que a ausência ou uso incompleto de EPIs são fatores de risco de
intoxicação dos agricultores. Isso posto, ratifica-se a importância da formulação e implementação de
políticas que visem estimular o uso desses equipamentos.
Simultaneamente ao desenvolvimento dessas políticas, programas de conscientização devem ser
implementados. Isso porque, para proteção efetiva dos agricultores, é preciso que os EPIs sejam
utilizados de forma adequada, visto que seu manuseio e uso incorretos podem potencializar os riscos de
intoxicação (VEIGA et al., 2007).
Além disso, é necessário o desenvolvimento de equipamentos adaptados para o clima brasileiro e
para as especificidades da atividade agrícola nacional. Estudos revelam que uma das principais
justificativas dadas pelos agricultores para não utilizar equipamentos de proteção é o desconforto dos
EPIs que, além de serem quentes, dificultam a respiração e a mobilidade (PETARLI et al., 2019;
SANTOS et al., 2017).
Diante do exposto, o investimento em pesquisas, o desenvolvimento de programas de
conscientização dos agricultores a fim de incentivar o uso de EPIs, assim como a implementação de
políticas que visem à expansão das unidades de vigilância em saúde nos municípios podem contribuir
para redução dos impactos negativos do uso de pesticidas na saúde da população. Considerando que a
aplicação dos agrotóxicos está sujeita à regulamentação nacional (FANTKE, FRIEDRICH e JOLLIET,
2012), para que as políticas sejam eficazes, é primordial que a regulamentação esteja alinhada com os
objetivos das políticas, ou seja, vise ao desenvolvimento sustentável do setor agrícola.
Nesse ínterim, um dos principais desafios no Brasil refere-se aos aspectos regulatórios. Além do
aumento expressivo de liberações de pesticidas e de outros fatores já discutidos, o projeto de Lei 6.299/02
foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 09 de fevereiro de 2022. Esse projeto modifica a Lei
7.802/89, também conhecida como Lei dos Agrotóxicos.
Uma das mudanças refere-se à centralização de competências de registro, normatização e
reavaliação de agrotóxicos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), destituindo
o sistema de regulação tríplice vigente no Brasil, em que, para o registro de um novo agrotóxico,
juntamente com a aprovação do MAPA, é necessária aprovação da Anvisa (Ministério da Saúde) e do
Ibama (Ministério do Meio Ambiente), que são os órgãos responsáveis pelas avaliações de segurança à
saúde (classificação toxicológica) e de risco ambiental (classificação de periculosidade ambiental),
respectivamente. Com a aprovação desse projeto de Lei o poder decisório passa para o MAPA e a Anvisa
e o Ibama passam a ser órgãos consultivos.
Outro ponto que pode ter impacto significativo na saúde da população é a proposta de avaliação
de risco para o registro de agrotóxicos e afins. Enquanto a Lei 7.802/89 proíbe a liberação e o registro de
pesticidas que tenham características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas ou que provoquem
distúrbios hormonais; o projeto de Lei 6.299/02, nesses casos, obriga a realização de análise de riscos e
proíbe o registro desses agrotóxicos apenas se, nas condições recomendadas de uso, o risco for inaceitável
para os seres humanos ou para o meio ambiente (ANVISA, 2018). Em outras palavras, o projeto de lei
permite a concessão desses ingredientes ativos desde que o risco seja “aceitável”.
De maneira geral, a aprovação do projeto de Lei 6.299/02 pela Câmara dos Deputados sugere que
a produtividade está sendo priorizada em detrimento dos riscos à saúde e ao meio ambiente. Conforme
apresentado nesta pesquisa, os danos à saúde associados ao uso de agrotóxicos são significativos. Tornar
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a legislação mais flexiva pode potencializá-los. Os resultados aqui apresentados podem contribuir para o
debate de um tema de grande relevância para a sociedade brasileira.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil está entre os maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. Além disso, observa-se
aumento expressivo no ritmo de liberação de agroquímicos no país, o que pode contribuir para a
intensificação no uso deste insumo agrícola. Vale ressaltar que, embora a utilização de pesticidas esteja
relacionada a aumentos na produtividade, seu uso excessivo e inadequado está associado a externalidades
negativas, como os danos à saúde.
Nesse contexto, esta pesquisa analisou os efeitos da intensidade no uso de agrotóxicos sobre a
incidência de intoxicações por agrotóxicos no país. Os resultados revelaram que a intensidade no uso de
agrotóxicos e os casos de intoxicação por 100 mil habitantes estão correlacionados e que, na média, o
aumento de R$10,00/ha nas despesas com agrotóxicos resulta no aumento de, aproximadamente, 14,3%
nos casos de intoxicação. Esse percentual aumenta para 15,2% nos municípios rurais e para 22,1% nos
municípios sem unidades de vigilância em saúde.
Diante disso, ressalta-se a importância da formulação de políticas que visem ao controle e
direcionamento da utilização deste insumo de forma consciente e eficaz. Programas que incentivem a
utilização de EPIs, assim como a expansão das unidades de vigilância em saúde nos municípios podem
ser estratégias eficazes para atenuar os riscos à saúde associados ao uso de agrotóxicos. Ao mesmo
tempo, a regulamentação do mercado de agrotóxicos, de forma que produtos com maior eficácia e menor
toxicidade sejam disponibilizados, é essencial para o desenvolvimento sustentável do setor agrícola
brasileiro.
Nesse ínterim, os resultados apontam para necessidade de uma revisão da regulamentação sobre
agrotóxicos vigente no país. Os custos sociais apresentados tornam essa discussão primordial. Vale
mencionar que esses efeitos podem ser ainda mais significativos no longo prazo, dado que a saúde é um
dos fatores do capital humano, essencial para o desenvolvimento econômico do país.
Uma das limitações deste estudo refere-se à falta de dados sobre a quantidade utilizada de
agrotóxicos por cultura, o tipo (herbicidas, fungicidas, inseticidas) e o ingrediente ativo dos pesticidas
utilizados, informações relevantes para avaliar o impacto dos agrotóxicos na saúde. Além disso, deve-se
considerar o problema de subnotificação dos registros de intoxicações por agrotóxicos.
Mesmo diante dessas limitações, os resultados contribuem para a discussão de um tema relevante,
trazendo informações úteis para os policy makers, auxiliando no desenvolvimento de políticas e
estratégias que visem ao desenvolvimento sustentável do setor agrícola brasileiro, melhorando a
qualidade de vida de toda a população, dos trabalhadores rurais aos consumidores de seus produtos.
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APÊNDICE
Tabela A.1: Estimativas dos efeitos das variáveis climáticas sobre a intensidade no uso de agrotóxicos –
1o estágio das estimativas
Temperatura verão
Temperatura inverno

Poisson (função controle)
(1)
(2)
-75.707***
-74.690***
(9.203)
(10.648)
-15.694**
-12.338
(7.504)
(8.206)
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
0.395
0.402
10,006
9,955
5,328
5,325

MQ2E
(3)
-75.707***
(12.073)
-15.694**
(7.457)
Não
Sim
Sim
Sim
0.395
10,006
5,328

Controles
Efeitos fixos município
Efeitos fixos ano
Efeitos fixos Estado-ano
R2 within
Observações
Nr. Municípios
Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros padrão bootstrap com 50 repetições entre parênteses. Significância: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

(4)
-74.690***
(12.201)
-12.338*
(7.428)
Sim
Sim
Sim
Sim
0.402
9,955
5,325

20

