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Introdução

Os conceitos de design e ergonomia vêm sendo explanados de 
forma abrangente nos setores industrial e de serviços já há muito 
tempo. Porém, na área agrícola houve um reconhecimento tardio 
da necessidade de aplicação desses conhecimentos (Iida, 1998). Até 
mesmo os movimentos ambientalistas priorizaram por muito tempo 
o contexto urbano e deram pouca importância à agricultura. Hoje eles 
se preocupam com a contaminação do solo e das águas que assom-
bram o vasto território nacional – tipicamente agrário (Barros, 2000). 

Por mais que se tenha modernizado a produção agrícola, o traba-
lhador não acompanhou tal revolução e hoje sofre com o contraste 
entre o seu conhecimento e as adaptações tecnológicas. As condições 
de trabalho associadas à exposição constante de agentes contaminan-
tes acarretam os altos índices de acidentes de trabalho. Entre eles está 
a contaminação pelo uso indiscriminado de agrotóxicos.

O aplicador desses produtos convive com a falta de informação 
associada à falta de assistência técnica destinada à utilização dos 
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mesmos. A grande maioria compra o produto errado, utiliza as 
proporções erradas e não se protege. 

Nesse contexto encontra-se o rótulo da embalagem que deve 
conter todas as informações necessárias ao aplicador durante a tarefa. 
Sabe-se que as condições socioculturais interferem diretamente no 
entendimento da tarefa e já foi confi rmado por Marangoni & Silva 
(2005) que a comunicação, nesse caso, é falha. O conteúdo é muito 
abrangente e técnico para o público consumidor. Ainda assim, 
quando há dúvidas o trabalhador procura consultar o rótulo e a bula 
do produto. 

Sendo esse insumo tão necessário à atividade agrícola e algo que 
acarreta sérios danos ao homem, é necessário um olhar mais crítico 
que produza efeitos de curto prazo para a melhoria na qualidade de 
vida do trabalhador. É necessária uma intervenção científi ca multi-
disciplinar que envolva as esferas da cadeia produtiva agrícola, do 
público usuário e de uma metodologia de design ergonômico. 

A força do agrotóxico na agricultura brasileira e 
as estatísticas

De acordo com Elias (2003), a economia globalizada tornou 
necessária a existência de formas mais efi cazes de produção e isso 
alterou radicalmente as forças produtivas da agropecuária. Desse 
modo, ampliou-se o investimento em pesquisa tecnológica e uma 
das principais aplicações foi na produção de insumos artifi ciais fa-
bricados industrialmente que são capazes de suprir as defi ciências do 
solo, prevenir as doenças das plantas, combater as pragas das plan-
tações e aumentar o rendimento por hectare. São, portanto, capazes 
de responder melhor às novas formas de produção, distribuição e 
consumo. Com isso, a participação dos fertilizantes, defensivos, 
antibióticos e insumos químicos em geral no custeio da produção 
marcam o processo de modernização agrária.

O primeiro agrotóxico a ser sintetizado foi o dicloro difenil tri-
cloro etano (DDT) em 1873 ou 1874 por Othmar Zeidler. Posterior-
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mente Paul Miller – pesquisador suíço – descobriu suas propriedades 
inseticidas (Zambrone, 1986). Após a Segunda Guerra Mundial a 
indústria química teve grande desenvolvimento e com ela os inseti-
cidas sintéticos. Os anos 1960 marcam a emancipação mais intensiva 
desse crescimento, que se estendeu continuamente, afetando todos 
os níveis de produção.

Os índices que apontam o crescimento da quantidade de agrotóxi-
cos e fertilizantes utilizada pelos produtores são superiores aos regis-
trados pelo crescimento da própria produção agrícola, constituindo-
se aqui uma das principais distorções da modernização agropecuária 
brasileira (Elias, 2003). É o que também afi rma Cerqueira (2005): o 
relatório das Nações Unidas sobre a agricultura e alimentação mostra 
que o Brasil é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do mundo. 
Existem cerca de 15.000 formulações para quantrocentos agrotóxicos 
diferentes, sendo que cerca de oito mil formulações encontram-se 
licenciadas no país (Couto, 2006).

A aplicação de agrotóxicos também é excessiva. O Brasil está 
entre os países que mais exageram na aplicação de pesticidas nas 
lavouras, principalmente na horticultura, na qual se utilizam até 
dez mil litros de calda (mistura de agrotóxico e água para pulveri-
zação) por hectare (Caíres; Castro, 2002). Segundo Brasil (2005) 
e Pádua (2006), especifi cando apenas o mercado de herbicidas, as 
vendas saltaram entre 1990 e 1997 de R$ 1 bilhão para R$ 2,18 
bilhões. Chegou-se a ter um crescimento de 540% em vinte anos, 
enquanto a área plantada cresceu apenas 76%. O desequilíbrio apare-
ce com mais clareza quando comparamos o aumento desse consumo 
com o aumento da produtividade e a ocorrência de ervas infestan-
tes. Aqui se confirma, portanto, a disparidade entre consumo e 
necessidade.

Herbicidas – defi nição e princípios ativos

Segundo a Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef, 2006), 
sem o uso dos produtos fi tossanitários a produção e a qualidade dos 
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alimentos seria drasticamente afetada, além dos riscos de gerar falta 
de alimentos e de promover alta nos preços. 

O conceito de agrotóxico pode ser encontrado na Lei Federal nº. 
7802, de 11 de julho de 1989, Decreto nº 98816, no seu artigo 2, inciso 
I, que o defi ne como “produto químico/biológico destinado ao uso 
nos setores agrícolas (produção, armazenamento e benefi ciamento), 
em pastagens, na proteção de fl orestas e em ambientes urbanos com a 
fi nalidade de preservar a ação de seres vivos considerados nocivos”.

Os agrotóxicos dividem-se pela fi nalidade de aplicação podendo 
ser herbicidas, fungicidas, acaricidas ou inseticidas, entre outros. 
Destacam-se aqui os herbicidas. Segundo a Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde da Organização Mundial da Saúde – órgão da Opas 
(1997) – herbicidas são agrotóxicos que combatem ervas daninhas. 
Nas últimas duas décadas, esse grupo tem tido uma utilização cres-
cente na agricultura. Entre os diversos ingredientes estão os à base 
de glifosato – princípio ativo mais conhecido e que acarreta em uma 
série de displicências em seu manuseio pela falsa sensação de não ser 
prejudicial à saúde.

Avaliação toxicológica dos herbicidas 
no organismo

O risco de intoxicação com agrotóxicos está diretamente asso-
ciado ao grau de exposição a que o usuário se submete durante a 
tarefa (Alves Filho & Garcia, 2005). A contaminação humana por 
agrotóxicos pode ocorrer de forma direta ou indireta. A primeira 
ocorre devido à exposição direta que os operários das indústrias 
fabricantes dessas substâncias mantêm. A forma indireta resulta da 
exposição do conjunto de populações (humana, animal e vegetal) aos 
praguicidas, seja por causa de acidentes, seja pela contaminação do 
ambiente por resíduos industriais ou em consequência de aplicações 
pouco criteriosas dessas substâncias (Zambrone, 1986).

Segundo Alves Filho & Garcia (2002), os agrotóxicos podem 
entrar no organismo pelas vias dérmica (pele), respiratória (por ina-
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lação) e via oral (quando ingerido). Por consequência, a intoxicação 
é caracterizada como aguda – quando os efeitos aparecem logo após 
a exposição – ou crônica – quando os efeitos aparecem depois de 
semanas, meses ou anos de exposição frequente. Para Alves Filho 
& Garcia (2005), são diversos os fatores que interferem na exposição 
potencial de pessoas ou de outros organismos e elementos do meio 
ambiente: quantidades aplicadas, formulação e concentração, méto-
dos e equipamentos de aplicação, tempo e frequência de aplicação, 
métodos de trabalho, medidas de segurança, proteção e higiene 
adotadas, condições ambientais (vento, temperatura, umidade etc.) e 
comportamento da substância no ambiente onde está sendo lançada, 
entre outros.

Segundo a Opas/OMS (1997) e Zambrone (1986), os agrotóxicos 
podem ser classifi cados conforme os princípios ativos e pelo grau de 
toxicidade que apresentam. No Brasil, a classifi cação toxicológica 
está a cargo do Ministério da Saúde. Essa classifi cação é representada 
no rótulo da embalagem com sinalização colorida, conforme a faixa 
em que se enquadra o produto (conforme ilustrado na tabela 26).

Ao analisar-se apenas os herbicidas nota-se que a maioria presen-
te no mercado se classifi ca como “pouco tóxico” (classe IV), como é o 
caso dos herbicidas à base de glifosato. Porém, esta característica não 
isenta o produto de sérios danos à saúde quando há longa exposição 
aos seus componentes.

Tabela 26. Sinalização de cor nos rótulos de agrotóxico de acordo com a classe 
toxicológica

Classe do produto Grau de toxidade Cor da faixa no rótulo
Classe I Extremamente tóxico vermelho

Classe II Altamente tóxico amarelo

Classe III Medianamente tóxico azul

Classe IV Pouco tóxico verde

Segundo Cunha e Machado (2004), os sintomas de intoxicação 
podem ser percebidos rapidamente, algumas horas após a exposição 
constante. Para as exposições mais moderadas, os sintomas apare-
cem lentamente e são subjetivos e vagos, tais como dor de cabeça, 
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fraqueza, mal-estar, dor de estômago e sonolência, entre outros. Já na 
intoxicação crônica, após meses ou anos de exposição, acarretam-se 
danos irreversíveis, do tipo paralisias e neoplasias e até morte.

As intoxicações do trabalhador vêm aumentando em proporções 
desastrosas. Os herbicidas que aparentemente são mais inofensi-
vos por pertencerem em sua maioria à classe toxicológica IV (tarja 
verde) também oferecem riscos à sua saúde. Um recente estudo da 
Unicamp determinou que 61% das intoxicações por agrotóxicos no 
Brasil, entre 1996 e 2000, são devido às manipulações com glifosato 
(Görgen & Guterres, 2003). Estudos mostraram claramente que o 
glifosato é absorvido pela membrana gastrointestinal, mesmo que 
lentamente, e que fica retido nos tecidos. Porém, é rapidamente 
eliminado se houver pausa de utilização ou contato, por isso está 
classifi cado como pouco tóxico (classe IV) na categoria toxicológica. 
Já na classifi cação ecotoxicológica, o glifosato pertence à classe III, 
considerado altamente tóxico para microorganismos do solo (Caires 
& Castro, 2002).

Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica Prof. Alexandre 
Vranjac, do governo do estado de São Paulo (CVE, 2006), foi notifi -
cado óbito por utilização de glifosato dentro do estado no período de 
1998 a 2005. Chamou a atenção na pesquisa o registro de óbito pelo 
fato de o produto ser considerado de baixa toxicidade.

Portanto, fi ca evidente que o uso de agrotóxicos no Brasil é abu-
sivo e os altos índices de intoxicação preocupam os setores públicos. 
E nesse contexto observa-se a merecida atenção aos herbicidas com 
ativo glifosato, tido como herbicidas leves, mas que oferecem riscos 
potenciais aos aplicadores de agrotóxico.

A Lei Federal nº 7802 e a Norma 
Regulamentadora 31

Para que o homem não sofra com os efeitos danosos advindos da 
utilização de agrotóxicos existem diretrizes jurídicas que descrevem 
a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 
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o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino fi nal 
dos resíduos e embalagens, o registro, a classifi cação, o controle, a 
inspeção e a fi scalização de agrotóxicos, seus componentes e afi ns, e 
dá outras providências (Lex, 1989). O objetivo é evitar a utilização 
abusiva e errônea, bem como assegurar o direito de todos ao meio 
ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida.

Segundo Garcia et al. (2005), a necessidade de instrumentos 
legais para o controle de substâncias perigosas é indiscutível. Para a 
manipulação com substâncias químicas empregadas para o controle 
de pragas e doenças da agricultura existe a chamada Lei dos Agro-
tóxicos, promulgada em 1989 (Lei nº 7.802/89), que tem especial 
relevância.

Porém, por mais que existam diretrizes na forma da lei para as 
questões que envolvem o agrotóxico, sabe-se que eles são vendidos 
em abundância no Brasil e utilizados de forma abusiva. Muitas vezes 
o produto é vendido sem o receituário agronômico e o produtor (ou 
trabalhador) acaba contando apenas com as informações advindas 
das lojas de produtos agropecuários. Isso resulta em uma utilização 
errônea e abusiva desses produtos. Grande parte disso é o que origina 
os acidentes de trabalho e as concomitantes intoxicações nos usuá-
rios. As especifi cações sobre a rotulagem são complexas e, segundo 
Garcia et al. (idem), também são insufi cientes sob o ponto de vista 
dos aspectos toxicológicos. Consta na Lei no 7.802 que o rótulo deve 
conter as seguintes informações: descrição técnica do produto, ins-
truções de utilização e informações relativas aos perigos potenciais 
dos produtos à saúde e ao meio ambiente.

Os demais tópicos a serem abordados e/ou informações comple-
mentares podem ser redigidos em uma bula (ou folheto) complemen-
tar. A Lei no 7.802 também descreve que tanto no rótulo quanto na 
bula devem constar, obrigatoriamente, os símbolos de perigo, nome 
do produto, precauções e instruções de primeiros-socorros e o nome 
e endereço do fabricante (e importador, quando houver). Quanto às 
características de layout não existem muitas restrições (como tama-
nho de letra, diagramação etc.). Observa-se apenas a obrigatoriedade 
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de símbolos de perigo e frases de advertência, sendo que os textos e 
símbolos devem ser claramente visíveis, facilmente legíveis e com-
preensíveis em condições normais e por pessoas comuns. Resta saber 
se o usuário – aplicador de agrotóxico – lê tais informações antes e 
durante a tarefa e se o rótulo cumpre a sua obrigação de transmitir 
a informação de perigo e segurança do produto de forma adequada.

Segundo a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 
Trabalho na Agricultura - NR 31 (Brasil, 2005), o trabalhador tem 
o direito a receber instruções em matéria de segurança e saúde, 
bem como orientação e treinamento. É vedada a manipulação de 
quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afi ns, em desacordo 
com a receita e as indicações do rótulo e bula. O empregador rural 
ou equiparado deve disponibilizar a todos os trabalhadores as infor-
mações necessárias para complementar as informações do rótulo do 
produto e contribuir para o repertório de informações quanto ao uso 
de agrotóxicos no estabelecimento. Esta última regra é especialmente 
importante no caso dos trabalhadores não alfabetizados. A norma 
é dirigida para pessoas que se expõem direta ou indiretamente aos 
produtos agrotóxicos. Fica proibida a sua manipulação por menores 
de 18 anos, gestantes e maiores de sessenta anos. 

Como pode ser observado, o rótulo e a bula que contêm as in-
formações dos agrotóxicos possuem importância relevante para a 
execução da tarefa de forma segura, embora contenham grande vo-
lume de informação e exijam do leitor conhecimento técnico prévio. 

Problemas encontrados na manipulação dos 
agrotóxicos e nos rótulos

Segundo Macedo (2002), pesquisas demonstraram que o produtor 
não está preparado para o uso correto de agrotóxicos. A maioria ig-
nora os efeitos nocivos dos produtos (ao próprio agricultor e ao meio 
ambiente), não usa equipamentos de proteção e desrespeita o prazo 
de carência para a venda da produção agrícola ao consumidor fi nal do 
produto. Um exemplo disso foi relatado empiricamente pela observa-
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ção in loco de uma região com produtores que utilizam estufa. O local 
de trabalho onde era realizada a manipulação de agrotóxicos mostrou-
se bastante incorreto por ser totalmente aberto, armazenando os 
produtos de forma irregular e próximo a um leito de rio (fi gura 35).

Figura 35. Local de trabalho para manipulação, mistura e armazenamento de agrotóxicos.

Outros dados relatados pela pesquisa empírica apontam que o 
trabalhador e o produtor se queixam de não ter assistência e os pro-
dutos são facilmente vendidos sem receituário – sendo que a bula 
geralmente não acompanha o produto ou acaba se perdendo durante 
a tarefa e a armazenagem. Os usuários reconhecem, também, que não 
conhecem as leis vigentes, não leem as informações da embalagem 
com frequência e não utilizam devidamente os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) por conta do calor no interior da estufa 
e do desconforto.

Até aqui se pode concluir que a informação dos rótulos das em-
balagens acaba sendo inefi ciente para a execução da tarefa e que a 
linguagem do conteúdo não é apropriada para o público a que se 
destina. Ainda, comparando-se os rótulos de agrotóxicos com outros 
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insumos químicos (fertilizantes, adubos e hormônios) utilizados na 
produção, vê-se que os agrotóxicos são mais econômicos em termos 
de elementos estético-funcionais e mais excessivos em conteúdo 
textual. Como agravante, quando comparados entre si os agrotóxicos 
de mesma classe toxicológica contêm idêntico padrão visual (fi gura 
36), fato este que proporciona um grande perigo de confusão na 
identifi cação do produto.

Figura 36. Exemplo de repetição do padrão visual entre embalagens.

Marangoni & Silva (2005) descrevem a sinalização inadequada 
dos rótulos sob o ponto de vista do design. Foi realizado um levan-
tamento sobre a compreensão dos pictogramas dos rótulos de em-
balagens de agrotóxico na região de Araçatuba (SP) e constatou-se 
que o usuário não compreendeu de maneira sufi ciente o signifi cado 
dos símbolos. Afi rmam também que o grau de escolaridade está 
intrinsecamente relacionado com o entendimento da informação 
e, consequentemente, com a operação. Conclui-se, portanto, que 
transmissão da mensagem não está sendo satisfatória de acordo com 
o público usuário.
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Considerando o exposto acima, o problema de usabilidade e en-
tendimento da informação dos rótulos é evidente. O conteúdo pres-
crito pela Lei no 7.802 e pela Norma Regulamentadora 31 torna-se 
complexo, o que exige preparação técnica para a tarefa. Confi rma-se, 
portanto, a necessidade de uma reavaliação dos modelos de rótulo 
de agrotóxico adotados como padrão com enfoque especial para os 
herbicidas de tarja verde, que têm tido suas vendas aumentadas 
juntamente com o aumento do índice de intoxicação.

Considerações sobre design e ergonomia em 
projetos gráfi cos

Segundo Munari (1997), todos os aspectos da comunicação visual 
têm como ponto comum a objetividade. É necessário que a imagem 
utilizada seja legível por e para todos os indivíduos da mesma ma-
neira. Se a mensagem utilizada não for objetiva, poderá acarretar a 
perda da comunicação visual e até mesmo causar confusão. Para haver 
comunicação visual é preciso haver três elementos distintos, que são 
o emissor, o receptor e a mensagem. Na perfeita relação entre esses 
componentes leva-se em consideração o nível cultural do público a 
que a mensagem é dirigida e suas condições fi siológicas e sensoriais.

Os “itens” visuais que compõem a comunicação visual (ponto, 
linha, forma, textura, escala/proporção, dimensão e movimento) 
possibilitam a elaboração de mensagens para todos os níveis de alfa-
betismo visual por meio da relação de harmonia e contraste. A men-
sagem é resultado do design gráfi co a partir da construção de códigos 
linguísticos (textos, letras, números) e códigos icônicos (fi guras e ima-
gens). O ordenamento estético-funcional desses elementos textuais e 
não-textuais é que compõem a representação gráfi ca comunicacional.  

Segundo Baxter (2001), quando se fala de um produto atrativo, 
raramente se refere ao seu som, cheiro ou tato. A percepção humana é 
amplamente dominada pela visão e, quando se fala no estilo do rótulo, 
refere-se ao seu estilo visual, pois o sentido visual é predominante 
sobre os demais. O campo da intensidade de percepções e impressões 
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dos sentidos pertence certamente à vivência artística, que constitui 
a base da criatividade.

A regra mais forte para a percepção visual possui suas bases na 
Gestalt, teoria formulada na década de 1920 por psicólogos alemães 
(Gomes Filho, 2000). O ser humano tem uma grande habilidade 
para descobrir simetrias em formas complexas, em formas naturais 
com simetria incompleta e até em objetos que tenham a simetria 
distorcida. De acordo com os psicólogos gestaltistas, possuímos 
ainda a capacidade para detectar padrões irregulares, baseando-nos 
em princípios de proximidade, similaridade e continuidade. 

Relacionado a isso está a ergonomia, que vem complementar a va-
lidação da ideia, por meio das propriedades perceptivas de um objeto 
e de fatores cognitivos. A programação visual associada à ergonomia 
permite auxiliar a comunicação visual quanto ao ajuste do sistema e 
o conforto visual, propiciando máxima efi ciência de transmissão da 
informação. Portanto, projetos de design gráfi co associados a requi-
sitos ergonômicos denotam uma efi ciente comunicação e, portanto, 
a boa interface na relação usuário/tarefa, contribuindo de forma 
signifi cativa para o desempenho da operação. 

A embalagem tem a função de comunicar ao consumidor. No 
conjunto da embalagem enfoca-se o rótulo que fornece detalhes do 
produto. Tratando-se especifi camente dos rótulos de risco, a im-
portância do tratamento dos elementos visuais torna-se ainda mais 
relevante. A sua fi nalidade é facilitar o reconhecimento do produto à 
distância pela aparência geral dos símbolos, permitir a identifi cação 
rápida dos perigos que apresentam e promover a identifi cação dos 
cuidados observados no manuseio e estiva.

Com base nessas informações, pode-se dizer que os modelos 
atuais usados em rótulos de agrotóxicos possuem apenas informação 
prática, sendo difícil notar elementos visuais que sinalizem as adver-
tências de perigo por um equilíbrio da forma. As questões relativas 
aos rótulos de risco parecem não ser aplicadas, o que difi culta para 
o usuário interpretar a mensagem e localizar com urgência uma 
informação de perigo. Logo, uma abordagem de design ergonômico 
necessariamente deve ser realizada.
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Pressupostos teóricos e hipóteses

Até aqui se pode dizer que o trabalhador está exposto a um alto 
grau de periculosidade e contaminação, relatados por desastrosas esta-
tísticas. Os herbicidas, especifi camente os à base de glifosato, que apa-
rentemente não oferecem riscos por serem considerados pouco tóxicos, 
também compõem o panorama de utilização abusiva e inconsequente.

As leis e regulamentações que abordam o assunto não são aplica-
das com o devido rigor e o usuário, o trabalhador agrícola, é o maior 
prejudicado. Entre outras coisas, lhe são cobradas a informação 
extensa, específica e técnica da execução da tarefa com o uso de 
agrotóxicos. Os rótulos das embalagens – que fazem a interface direta 
com o usuário – poderiam ser mais bem trabalhados sem descumprir 
as diretrizes legais. O resultado é que o padrão utilizado para a confi -
guração dos rótulos atuais não é sufi ciente para a devida transmissão 
da informação. O usuário acaba sendo vítima desse mercado tão 
próspero que se aproveita das suas fragilidades sociais e econômicas.

Constitui-se assim um grave contexto de problemas de saúde públi-
ca, demandando intervenção em diversas esferas, entre elas a do design e 
da ergonomia para propiciar o desenvolvimento de novas confi gurações 
mais seguras e efi cientes (sob o ponto de vista da comunicação) nas em-
balagens de agrotóxicos. O problema é evidente e parte da solução está 
(ou pode estar) ao alcance de uma interferência de design ergonômico.

Pressupõe-se que a reconfi guração dos rótulos de embalagem de 
agrotóxicos poderia aumentar o desempenho da comunicação e, com 
isso, a melhoria da tarefa. Nesse sentido, a contribuição científi ca 
não somente é necessária para aprimorar o conhecimento da tarefa, 
mas adquire fundamental importância por tratar-se de um setor com 
público tão carente e com índice demasiado elevado de acidentes do 
trabalho no Brasil.

A hipótese é que os atuais rótulos de herbicida poderiam ser me-
lhorados com a aplicação de uma metodologia de design ergonômico 
para o planejamento visual gráfi co, uma vez que os atuais rótulos de 
embalagem de agrotóxico não estão transmitindo a mensagem de 
forma efi ciente por terem excessivo conteúdo e planejamento visual 
gráfi co descoordenado para o público-alvo. 
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Metodologia

Como metodologia foi realizada uma grande pesquisa bibliográ-
fi ca, pesquisa empírica, realização de um projeto de rótulo e pesquisa 
de campo. O objeto de estudo escolhido para este capítulo foi o rótulo 
das embalagens de agrotóxico herbicida de um litro e de ingrediente 
ativo glifosato. 

Sujeitos/amostra: A amostra abrange sessenta indivíduos dos sexos 
feminino e masculino, trabalhadores rurais aplicadores de agrotóxico 
(especifi camente os das pequenas propriedades de hortaliças em 
estufa) e que exercem trabalho familiar dentro das regiões de Bauru 
e Ourinhos, ambos do estado de São Paulo, Brasil.

Procedimento: Após uma análise realizada com quatro rótulos de 
herbicidas encontrados no mercado, os mais consumidos na região de 
estudo, foram relatados os principais problemas de diagramação. A 
partir disso, desenvolveu-se um novo rótulo de herbicida utilizando 
os conceitos de design ergonômico. A pesquisa preliminar constatou 
pouca variação de confi guração dos rótulos existentes. Por essa razão 
foi escolhido um único modelo (o de pior desempenho na avaliação) 
para os testes com o objetivo de compará-lo ao novo rótulo. 

Coleta de dados e instrumentos: Esse experimento foi realizado em 
campo, por uma amostragem estratifi cada. A coleta de dados deu-se 
por uma entrevista padronizada. Para a avaliação foram aplicados três 
questionários (protocolos), nos quais foram analisadas três variáveis, 
baseadas na metodologia de Wilkinson et al. (1997):

– Protocolo 1: Tempo de localização da informação.
– Protocolo 2: Compreensão do conteúdo.
– Protocolo 3: Usabilidade percebida pelo usuário.

No Protocolo 1 (variável 1) é medido o tempo que se leva para iden-
tifi car um tópico específi co dos rótulos, os primeiros-socorros. Essa é 
uma medição indireta da qualidade da diagramação, ou seja, da organi-
zação visual da informação no rótulo, que permitiu a comparação entre 
os dois objetos. No Protocolo 2 (variável 2) é medida a compreensão 
da informação que foi quantifi cada por meio da arguição dos usuários 
sobre atitudes e procedimentos que eles tomariam após a leitura do 
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rótulo e classifi cadas como certas ou erradas. Aqui foi observada a 
legibilidade associada aos fatores culturais. O Protocolo 3 (variável 3) 
é o registro do grau de satisfação do usuário em relação aos rótulos e 
foi quantifi cada seguindo uma escala de zero (péssimo) a dez (ótimo). 

Os instrumentos utilizados para a execução desta pesquisa fo-
ram: material impresso e didático, cronômetro e softwares gráfi cos 
e estatísticos. 

Análise dos dados: Após a coleta, os dados foram tabulados e 
analisados de forma a confrontar a proposta inicial e as hipóteses.

Desenvolvimento da proposta de rótulo 
de embalagem herbicida

As etapas propostas para a metodologia de um projeto visual 
gráfico ergonômico estão abaixo representadas, baseando-se em 
Munari (1997) e Moraes & Frisoni (2001).

•  Análise do usuário: revelou a grande diversidade antropométri-
ca e de biótipos, sendo que o indivíduo apresenta altos índices 
de carência de recursos, possui baixo grau de escolaridade e 
distância geográfi ca de assistência médica, técnica e social.

•  Análise da tarefa prescrita: de uma maneira geral, o trabalho de 
aplicação de agrotóxicos caracteriza-se como de longa jornada 
diária e semanal com ausência de intervalos para descanso, tam-
pouco férias. Apresenta caráter cíclico e sazonal no qual o siste-
ma é aberto e em contato com meio contaminante. Existe uma 
ordem criteriosa e complexa de atividades a serem realizadas 
com o rótulo antes, durante e depois da aplicação de herbicida. 
Essas medidas envolvem leitura constante das informações, 
higiene, manutenção dos equipamentos, armazenamento e 
respeito aos períodos de intervalo de aplicação do produto.

•  Análise das quatro embalagens referenciais: os critérios de ava-
liação foram cor, tipologia, ilustrações, orientação da leitura, 
diagramação, legibilidade e a conformidade com a Lei no 7.802 
e a Norma Regulamentadora 31 (NR-31) de segurança no tra-
balho. Como resultado dessa avaliação pôde-se concluir que os 
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rótulos analisados estão, na maior parte dos requisitos legais, em 
conformidade com a lei. Porém, apresentam problemas ergonô-
micos e com planejamento visual gráfi co insufi ciente. Os textos 
apresentam pouco contraste, fazendo com que a leitura se torne 
monótona e confusa. Os pictogramas aparecem separados dos 
elementos textuais (na borda do rótulo) com fundo verde numa 
sequência linear de aproximadamente 18 desenhos com tama-
nhos variados. Por apresentar instruções de emergência, o texto 
deveria estar bem sinalizado e com conteúdo mais claro. Quanto 
à legibilidade pode-se dizer que o rótulo oferece difícil localização 
das partes e difi culdade para a percepção visual. Não foram ex-
plorados com efi ciência elementos como cores, proporção e tipos 
de letras. Quanto ao tamanho da letra, o resultado é ainda pior, a 
uma distância de 35cm entre o usuário e o objeto, o texto torna-se 
ilegível exigindo do usuário maior tempo e esforço para a leitura.

•  Requisitos de projeto: estabeleceu-se a partir dessa análise que 
é preciso haver sinalização entre os diferentes tópicos/assuntos 
do rótulo para facilitar a identifi cação em caso de emergência. 
Os elementos textuais devem oferecer clareza e limpeza visual 
para facilitar a percepção e acuidade visual. Deve haver o maior 
emprego possível de cor, já que o texto é extenso e cansativo. 
A diagramação deve ter contraste e harmonia com diferentes 
tamanhos de letra para destacar a importância e hierarquia de 
assuntos. A informação deve seguir a NR-31, mas de maneira 
clara para o entendimento de todos os níveis de compreensão.

•  Processo criativo e elaboração do novo rótulo: baseou-se em 
Löbach (2000) para as etapas de solução de problemas. Essas 
etapas foram subdivididas em quatro fases denominadas análise 
do problema, geração de alternativas, avaliação das alternativas 
e realização da solução. As características do produto redese-
nhado são apresentadas na tabela 27.

Para a orientação/sentido de leitura do rótulo, preservou-se a 
divisão de três colunas, estabelecidas para hierarquizar os três temas 
diferentes abordados (informações da marca e da classe do produto, 
instruções de manuseio e proteção à saúde humana e cuidados rela-
tivos à proteção do meio ambiente, fi gura 37).
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Tabela 27. Características gráfi cas do layout.

Formato de impressão: 285 X 157 mm

Superfície do material impresso: Papel revestido

Tamanho da “mancha” (área de 
grafi smo):

275 x 150 mm

Cores utilizadas: Preto, verde especial e amarelo especial

Processo de impressão: Flexografi a

Tipologia: Arial, Arial Black e Berlin sans FB Demi

Tamanho de letra 6, 6.5, 7, 10, 12, 32

Recursos gráfi cos: Esboços manuais, computação gráf ica 
(software Corel Draw) e impressão.

Diagramação: Composta de texto, imagem e des taques para 
os tópicos, negrito no texto e textos coloridos.

Figura 37. Sentido de leitura para a divisão de colunas do rótulo.

Dentro das colunas foram acrescentadas subdivisões, referentes 
ao mesmo tema, para melhorar a localização do texto, principalmente 
quanto aos aspectos de emergência. Foram utilizadas soluções de dia-
gramação para melhorar a legibilidade por meio de cores, símbolos e es-
paço entre “manchas” (blocos de texto ou imagem), bem como diferen-
tes tamanhos de letra (fi gura 38). Quanto à orientação dos pictogramas 
de perigo, os mesmos foram retirados da borda inferior e colocados com 
o texto para facilitar a sinalização de determinado conteúdo informativo.
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Foi elaborada uma edição do texto pela necessidade que havia 
de diminuir grandes volumes de texto e reduzir o conteúdo técnico. 
Também foi feito um estudo de tamanho de letra para que o modelo 
proposto fi casse em conformidade com a Lei nº 7.802, ou seja, visível 
por qualquer pessoa e em uma situação qualquer.

Foram inseridos alguns itens até então desprezados nos rótulos 
comerciais: 

–  a identifi cação do produto como herbicida (fi gura 39);

Figura 39. Inserção da categoria do produto para fácil visualização e identifi cação.

–  a diluição máxima e mínima permitida para o produto (fi gura 
40), supondo-se que, na ausência da bula, as principais medi-
das estariam disponíveis para consulta;

Figura 40. Indicação de diluição máxima e mínima permitida para o produto.

–  desenho ilustrando o processo de tríplice lavagem (fi gura 41).

Figura 41. Ilustração explicativa sobre a tríplice lavagem.

Da união de todos esses critérios originou-se o novo rótulo, 
criado em tamanho natural e que está demonstrado abaixo em escala 
reduzida (fi gura 42):
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A comparação visual das duas embalagens oferece diferenças 
signifi cativas (fi gura 43). 

Figura 43. Apresentação do novo modelo contraposto à embalagem usada para compa-
ração na pesquisa.

Resultados e discussão

Para o teste realizado em campo diferenciou-se a nomenclatura 
das duas embalagens selecionadas para comparação como embala-
gem 1 (embalagem comercial selecionada como de pior desempe-
nho entre as quatro analisadas) e embalagem 2 (projeto de rótulo 
desenvolvido). O resultado das entrevistas para cada protocolo está 
descrito a seguir.

– Protocolo 1 – Localização da informação: Do total de entrevista-
dos, cinquenta eram do sexo masculino (83,34%) e dez eram do sexo 
feminino (16,66%). Predominou a faixa etária de pessoas entre 50 e 
59 anos. Observa-se a ocorrência de pessoas acima de sessenta anos 
trabalhando, faixa etária não permitida para tal atividade (fi gura 44).
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Figura 44. Distribuição de faixa etária dos entrevistados.

Em relação ao tempo cronometrado para localização do tópico 
escolhido para avaliação, observou-se que a embalagem 2 apresen-
tou o melhor desempenho com o menor tempo registrado (35,32 
segundos). Os índices da mediana (22 e 17 segundos) e desvio pa-
drão (76,16 e 59,99 segundos) demonstram a grande variação entre 
o primeiro e o último índices, cronometrados para cada indivíduo 
(tabela 28). 

Tabela 28. Relação estatística do tempo cronometrado (em segundos).

Média aritmética Desvio padrão Mediana
Tempo embalagem 1 59,40 s 76,16 s 22 s

Tempo embalagem 2 35,32 s 56,99 s 17 s

– Protocolo 2 – Compreensão do texto: pediu-se para os indi-
víduos lerem a informação após a sua localização. Os resultados 
indicam que a maioria não conseguiu ler e entender as instruções da 
embalagem 1 (fi gura 45).
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Figura 45. Porcentagem das pessoas que entenderiam os procedimentos apenas com a 
embalagem 1.

As respostas da entrevista também apontaram que a embalagem 
2 é mais fácil de visualizar e facilita a compreensão do conteúdo 
informativo.

– Protocolo 3 – Usabilidade percebida pelo usuário: Nessa parte 
da entrevista foram coletadas informações que apontassem a opinião 
do usuário acerca da manipulação com o produto, suas experiências, 
sugestões e críticas. Os resultados mostraram que os entrevistados 
acham que há excesso de informação nos rótulos convencionais, que 
as letras são muito pequenas e que eles se sentem desestimulados à lei-
tura. A maioria (90%) relatou, também, que considera as informações 
das embalagens convencionais inefi cientes para orientação numa si-
tuação de emergência. Houve relatos de indivíduos intoxicados (33% 
dos entrevistados!). Setenta e oito por cento (78%) desconhecem os 
perigos e disseram que não saberiam como proceder numa situação de 
urgência apenas com a embalagem 1. Por último foi perguntado aos 
entrevistados que nota eles dariam às duas embalagens, numa escala 
de zero a dez. Os resultados foram: a nota dada para a embalagem 1 
(embalagem comercial) foi de média 5 e a nota da embalagem 2 (nova) 
foi de 9 a 10, ou seja, quase o dobro. Esses dados mostram exatamente 
qual foi o desempenho das duas embalagens ao longo da entrevista e 
o papel desempenhado pela aplicação do design ergonômico. Faz-se 
valer, portanto, a tentativa de melhoria no projeto visual gráfi co e o 
retorno positivo do usuário. Essas modifi cações são importantes e 
devem ser concretizadas.
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Conclusão

Ao fi m deste capítulo pode-se concluir que as hipóteses foram 
verifi cadas e são válidas para as pressuposições. O rótulo pode perfei-
tamente ser melhorado, tanto no design gráfi co quanto na usabilidade, 
sem maiores esforços e sem fugir das diretrizes legais. 

Afi rma-se, portanto, que uma simples modifi cação por meio do 
design ergonômico em rótulos de embalagens de agrotóxicos facilita 
a visibilidade, a compreensão e o manuseio, segundo foi relatado 
pela opinião do público usuário. O depoimento dos trabalhadores 
mostrou que com os rótulos convencionais há uma desmotivação 
para ler os procedimentos, graças ao excessivo conteúdo informativo 
e ao tamanho de letra. No entanto, quando a leitura torna-se fácil e 
agradável, o usuário mobiliza-se positivamente a aprender. 

A diagramação associada à edição de texto torna-se uma ferra-
menta essencial para elevar a comunicação de determinado veículo. 
Isso confere maior credibilidade ao fabricante e dá maior segurança 
ao usuário da embalagem. Além disso, os pictogramas possuem força 
extraordinária de transcender a mensagem, principalmente quando 
o grau de alfabetismo é variável e existem condições de perigo a 
serem ressaltadas.

Percebe-se que há necessidade de acoplar muitos dados informa-
tivos na embalagem e os fabricantes se utilizam da bula para suprir tal 
necessidade, o que é totalmente compreensível. Deve-se, no entanto, 
tomar bastante cuidado ao selecionar as informações mais importan-
tes para a bula, pois o agricultor as desconhece e acaba contando com 
o ensinamento e a assessoria das lojas de produtos agropecuários – 
que muitas vezes não estão preparadas para interpretar o conteúdo 
técnico ou não o fazem de maneira ética.

Além desses agravantes, também se deve levar em conta que as 
condições de iluminação e insalubridade reforçam a difi culdade de 
enxergar o rótulo e que, numa situação de urgência, a família inteira do 
agricultor (ou outro funcionário qualquer) deve ter acesso ao conteúdo 
informativo de forma clara, concisa e objetiva. Numa situação de urgên-
cia, muitas vezes, o marido é socorrido pela mulher ou por seus fi lhos.
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Não se tem a pretensão de dizer que o modelo proposto resolveu 
defi nitivamente todos os problemas, mas, com o público avaliado 
da grande região de Bauru/Ourinhos, ele teve um desempenho 
de leitura extremamente favorável. É importante que haja outros 
projetos voltados para esse público e que aborde o manuseio com 
agrotóxicos. Muitas são as variáveis que tornam esse trabalho tão 
insalubre e, para piorar, o usuário está isolado geografi camente de 
assistência hospitalar e de informação. 

Algumas recomendações podem ser feitas como requisitos de proje-
tos futuros de layout de rótulos para esse e outros produtos semelhantes:

– Projeto com uma edição de texto pensada no público usuário, 
facilitando a linguagem e ressaltando os itens de segurança.

– Layout que utilize recursos de cor, desenho, textos grandes 
e que aproveite o máximo possível o espaço de impressão sem se 
tornar cansativo, que respeite os aspectos do design ergonômico e 
da gestalt do objeto. Afi nal, o design dá a forma e concretiza ideias, 
a ergonomia dá respaldo científi co e ambas resultam em um projeto 
que resolve problemas.  

Confi rmou-se, portanto, que os rótulos atuais não estão sendo 
sufi cientes para a devida transmissão da informação. Uma simples 
melhoria pode ser realizada nesse âmbito e tantos outros, sendo que 
a área carece de implementação científi ca. Para que tais mudanças 
sejam concretizadas, fi ca a cargo das entidades envolvidas, das uni-
versidades e da sociedade cobrar melhorias para essa população que 
movimenta o principal setor produtivo do país e que vem sofrendo 
demasiadamente pelo descaso da população urbana e dos fabricantes 
de agrotóxico. Por menor que seja a contribuição, ela se torna válida.
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