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Introdução

A agricultura concentra grande parte das atividades mais pe-
nosas: além de o agricultor submeter-se diariamente ao trabalho 
com máquinas inseguras e desconfortáveis, ainda se expõe aos ris-
cos advindos do manejo de agrotóxicos. Segundo a OPAS (1997), 
ocorrem no mundo cerca de três milhões de casos de intoxicação 
por agrotóxicos, gerando um total de 220 mil mortes. No Brasil, os 
números calculados aproximam-se das 297 mil intoxicações. Como 
fator agravante, o Brasil aparece no mercado mundial como o terceiro 
maior consumidor de agrotóxicos, movimentando em torno de US$ 
3,9 bilhões em 2006. A produção de soja concentra 50% de todo o 
agrotóxico comercializado no país, que atualmente é o segundo maior 
produtor desse grão e o único, dentre os grandes produtores, com 
condições de aumentar a área cultivada.

A tarefa de aplicar o agrotóxico exige do trabalhador um conheci-
mento aprofundado sobre o produto, seu modo seguro de aplicação e 
os riscos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente. Portanto, bulas 
e rótulos têm um papel de vital importância, devendo transmitir ao 
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aplicador de agrotóxicos todas as informações necessárias para o uso 
correto dos produtos, tais como uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI) e procedimentos em caso de intoxicação.

Entretanto, o número elevado de casos de intoxicação revela um 
problema: ou as informações em rótulos e bulas de agrotóxicos não 
são lidas ou não são compreendidas pelos agricultores. A legislação 
federal de agrotóxicos e afi ns determina diversas exigências e apre-
senta modelos de rótulo e bula que devem ser utilizados na criação 
de qualquer impresso dessa natureza. Entretanto, em uma análise 
superfi cial de rótulos e de bulas, percebe-se que os padrões estipula-
dos não são cumpridos. Além disso, as informações contidas nesses 
impressos são demasiadamente técnicas e desconsideram a cultura e 
linguagem próprias do homem do campo, difi cultando a transmissão 
das informações necessárias.

Objetivos

O presente capítulo visa identifi car os maiores problemas relati-
vos à leitura e ao entendimento de informações contidas em rótulos e 
bulas de agrotóxicos, coletando dados sobre a leitura e compreensão 
das informações escritas e pictóricas e verifi cando o cumprimento 
ou não do que dispõe a legislação federal de agrotóxicos sobre a 
rotulagem desses produtos.

Pretende-se obter diretrizes para este capítulo por meio de pes-
quisa de campo realizada com agricultores que cultivam soja na re-
gião do distrito de Warta, município de Londrina, estado do Paraná. 
De acordo com os problemas indicados por eles, pretende-se analisar 
rótulos e bulas de agrotóxicos, observando problemas relacionados à 
legibilidade e compreensão dos textos e pictogramas apresentados, 
além de verifi car o cumprimento das exigências da legislação federal 
de agrotóxicos e afi ns em tais rótulos.

Com isso, pretende-se fornecer embasamento para futuros traba-
lhos que visem aperfeiçoar tais impressos com a intenção de torná-los 
mais legíveis e fáceis de serem compreendidos.
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Revisão bibliográfi ca

Os agrotóxicos são: 

produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
benefi ciamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção 
de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja fi nalidade seja al-
terar a composição da fl ora ou da fauna, a fi m de preservá-las da 
ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as 
substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento. (Decreto no 4.074, de 4 
de janeiro de 2.002)

Segundo Luna et al. (2006), apesar de certas substâncias, como 
enxofre e arsênico, já serem utilizadas com o intuito de controlar 
insetos e pragas em plantações de gregos e romanos por volta do 
século VIII a.C., foi somente a partir do século XX que os primeiros 
agrotóxicos passaram a ser comercialmente produzidos. Ainda as-
sim, a disseminação de tais produtos só ocorreu a partir da Segunda 
Guerra Mundial, com a descoberta de dois poderosos produtos: o 
DDT e do Sharadam.

Os agrotóxicos podem ser classificados, segundo Peres et al. 
(2003), de acordo com a praga que controlam (sua função), segundo 
o grupo químico ao qual pertencem e de acordo com os efeitos à saú-
de humana e ao ambiente. Segundo sua função, os agrotóxicos são 
classifi cados de forma simplifi cada em herbicidas (combatem ervas 
indesejadas), inseticidas (combatem insetos), fungicidas (combatem 
fungos), desfolhantes (eliminam folhas indesejadas), fumigantes 
(combatem bactérias do solo), raticidas (combatem ratos e demais 
roedores), moluscocidas (combatem moluscos), nematicidas (comba-
tem nematoides) e acaricidas (combatem ácaros). Quanto ao seu grau 
de toxicidade, os agrotóxicos são classifi cados em quatro categorias, 
sendo atribuída uma cor distinta para cada uma delas (tabela 29).



200  LUIS CARLOS PASCHOARELLI • MARIZILDA DOS SANTOS MENEZES

Tabela 29. Classifi cação dos agrotóxicos quanto ao risco à saúde. Fonte: IMA (1999 
apud Santos, 2003).

Os agrotóxicos ainda recebem uma classifi cação de acordo com 
sua periculosidade ambiental, que vai de “pouco” até “altamente 
perigoso” (tabela 30).

Tabela 30. Classifi cação de periculosidade ambiental dos agrotóxicos. Fonte: IMA 
(idem).

Consumo de agrotóxicos

A comercialização dos agrotóxicos e sua utilização foram ampa-
radas pelo discurso da indústria agroquímica: “somente a produção 
intensiva conseguirá matar a fome de uma população que cresce geo-
metricamente e ela só é possível com o uso de agrotóxicos. (Andef apud 
Bueno, 2004). No Brasil, o uso de agrotóxicos começou a se intensifi car 
a partir da década de 1960, devido em grande parte ao Plano Nacional 
de Desenvolvimento, que obrigava todo agricultor que buscasse fi nan-
ciamento a comprar, com o crédito rural, determinada cota de agro-
tóxico. Isso, aliado à propaganda e ao discurso da indústria química, 
fez do Brasil um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. 

De acordo com Santos (2003), a indústria agroquímica faturou, 
em 2001, US$ 30 bilhões no mundo. No Brasil, em 2000, já havia 
faturado cerca de US$ 3 bilhões. O consumo de agrotóxicos aumen-
tou de forma tão acentuada que elevou o Brasil à posição de terceiro 
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maior consumidor mundial desses produtos. A venda de agrotóxicos 
está relacionada, segundo Santos (2003), a um número reduzido 
de culturas. Em 1997, cinco culturas concentravam 65% de todo 
agrotóxico comercializado no Brasil: soja (33,3%), cana-de-açúcar 
(11,1%), milho (7,6%), café (7,2%) e cítricos (6,3%). Já em 2004, 
segundo dados do Sindag, 50% de todo agrotóxico comercializado 
era destinado à produção de soja.

Dentre os agrotóxicos mais utilizados no país, destacam-se os 
herbicidas e inseticidas, como mostra a tabela 31.

Tabela 31. Vendas de agrotóxicos por classe, 2002. Fonte: Sindag.

Consequências do uso de agrotóxicos para a saúde do 
trabalhador

Quando os agrotóxicos começaram a ser utilizados no Brasil, eram 
comumente denominados defensivos agrícolas. Na simplicidade do 
campo, também eram conhecidos como “remédios para plantas”. 
Para Peres et al. (2003), tais termos enfatizam apenas as “qualidades” 
do produto e escondem seus efeitos negativos ao meio ambiente e 
à saúde humana. Segundo Vagner e Figueira (2004), a primeira 
denúncia dos danos causados pelo uso desordenado de agrotóxicos 
surgiu só por volta da década de 1960, com a publicação do livro 
Silent spring (primavera silenciosa), de Rachel Carson, cujos dados 
levaram à proibição do uso de determinados agrotóxicos em diversos 
países a partir da década de 1970.

Atualmente, sabe-se que os efeitos dos agrotóxicos não se res-
tringem ao trabalhador rural e podem permanecer no ambiente até 
mesmo por décadas. Para Martine & Garcia (1987), o uso de agro-
tóxicos tem aumentado o número de pragas existentes ao eliminar 
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inimigos naturais dessas pragas, além de envenenar insetos úteis 
como abelhas e polinizadores. Além disso, estudos realizados pela 
Anvisa entre 2001 e 2002, com vegetais destinados ao consumo 
humano, mostraram índices de contaminação acima do permitido 
em cerca de 80% das amostras analisadas.

Os danos à saúde do homem podem se manifestar de duas ma-
neiras: como intoxicação aguda ou crônica. Na intoxicação aguda os 
sintomas surgem rapidamente, geralmente em até 24 horas após a 
exposição curta porém excessiva a produtos extrema ou altamente 
tóxicos (tarjas vermelha e amarela, respectivamente) e são, em geral, 
bem nítidos. Entre os sintomas mais comuns encontram-se espasmos 
musculares, náuseas, vômitos, difi culdades respiratórias e desmaios.

Já a intoxicação crônica manifesta-se tardiamente, meses ou anos 
após a exposição pequena ou moderada a agrotóxicos, geralmente 
a vários deles, e quase sempre acarreta danos irreversíveis, como 
neoplasias ou paralisias. É o tipo de intoxicação mais difícil de ser 
diagnosticada por não ter sintomas bem defi nidos, que se confundem 
facilmente com os de outras doenças.

Equipamentos de proteção individual (EPI)

É de fundamental importância que o trabalhador rural conheça os 
EPIs e os utilize, como forma de evitar as intoxicações por agrotóxi-
cos. Tais equipamentos têm a função de impedir o contato do corpo 
com o agrotóxico, protegendo as chamadas vias de exposição. Os EPIs 
devem ser utilizados de acordo com o tipo de agrotóxico utilizado, 
sendo que cada produto tem a indicação de quais equipamentos são 
necessários para sua aplicação. Daí também a importância de ler os ró-
tulos e bulas. Os principais EPIs, de acordo com a Andav (2001), são:

a) luvas: devem ser impermeáveis e têm a função de proteger as 
mãos, partes do corpo que mais têm contato com o agrotóxico 
aplicado; 

b) máscaras ou respiradores: servem para evitar a inalação de 
partículas tóxicas, névoas e vapores orgânicos; 
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c) viseira facial: têm a função de proteger olhos e rosto de possí-
veis respingos de agrotóxico durante o manuseio ou aplicação;  

d) jaleco e calça hidrorrepelentes: são indicados para proteger o 
corpo de respingos de agrotóxico, mas não de jatos dirigidos 
de veneno; 

e) boné árabe/touca árabe: protege o couro cabeludo e o 
pescoço de respingos, devendo ser fabricados em tecidos 
hidrorrepelentes; 

f) capuz ou touca: tem a mesma função do boné árabe (deve ser 
confeccionado em não-tecido ou em tecido hidrorrepelente, 
sendo geralmente peça integrante de macacões ou jalecos); 

g) avental: serve para aumentar a proteção durante o preparo da 
calda ou de eventuais vazamentos de equipamentos de apli-
cação costal (deve ser confeccionado em material resistente a 
solventes orgânicos); 

h) botas: protegem os pés do contato com o agrotóxico (devem 
ser impermeáveis, resistentes a solventes orgânicos e, prefe-
rencialmente, de cano longo).

Informações em rótulos e bulas de agrotóxicos

Segundo Mont’Alvão (2002), o Código de Defesa do Consumidor 
estabelece como obrigação do fornecedor de produtos possivelmente 
nocivos ou perigosos informar sobre sua periculosidade ao consu-
midor de maneira ostensiva. No caso específi co dos agrotóxicos, 
sua embalagem e rotulagem são regulamentadas pelo Decreto-Lei 
no 4074, de 4 de janeiro de 2002, que determina certos requisitos 
que devem ser atendidos, de modo a propiciar segurança e alertar o 
usuário desses produtos sobre os riscos inerentes ao manejo desses 
produtos químicos.

Segundo o Decreto, rótulos e bulas de agrotóxicos devem conter, 
entre outras informações, a procedência do produto, grau de toxici-
dade, forma de utilização, recomendações para que a bula seja lida 
antes da aplicação do agrotóxico, frases de advertência e símbolos 
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de perigo padronizados de acordo com sua classe toxicológica e ins-
truções para o caso de acidentes. A fi gura 46 ilustra o modo como o 
rótulo deve ser dividido e como as informações devem ser dispostas.

Figura 46. Divisão do rótulo em três colunas e disposição das informações segundo critérios 
da legislação federal de agrotóxicos. Fonte: Andef.

Os pictogramas a constarem nos rótulos devem ser internacio-
nalmente aceitos, e têm a fi nalidade de facilitar a comunicação com o 
aplicador dos produtos, além de informar o público não-alfabetizado.

Percepção do risco

Peres et al. (2003) afi rmam que os agricultores têm, ainda hoje, 
uma percepção distorcida sobre os riscos inerentes aos agrotóxicos. 
Para eles, os agrotóxicos são “remédios” ou “defensores” de suas 
lavouras, o que faz com que seus riscos acabem sendo minimizados 
ou mesmo ignorados pelos trabalhadores rurais.

Além disso, o uso contínuo e prolongado de agrotóxicos criou uma 
condição de familiaridade com o agricultor. Como os sintomas de 
intoxicação nem sempre são muito claros ou imediatos, o trabalha-
dor acostumou-se a vê-los apenas como consequências normais da 
aplicação desses produtos. A familiaridade, como cita Matias (2002), 
traz desrespeito, ou seja, faz com que o trabalhador não se previna 
nem se proteja adequadamente. Outro fato citado pelo autor é que, 
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de modo geral, as pessoas acreditam que correm menos riscos que 
as demais, ou seja, que suas ações são sempre mais cautelosas que 
as de outras pessoas.

Observando o número elevado de casos de intoxicação, conclui-
se que ou os agricultores não se protegem adequadamente durante 
a aplicação de agrotóxicos ou não os utilizam de maneira correta. O 
fato de esses trabalhadores não compreenderem os riscos aos quais 
se expõem ao aplicar tais produtos demonstra que as advertências 
nos rótulos e bulas de agrotóxicos não têm efi cácia.

Uma das causas da inefi cácia das advertências pode ser, de acordo 
com Mont’Alvão (2002), sua veiculação de maneira evasiva. Para 
Matias (2002), a efi ciência da advertência depende do modo como ela 
enfatiza as consequências ruins que podem ocorrer ao indivíduo caso 
ele desconsidere e deixe de seguir as precauções indicadas. Para tanto, 
o programador visual deve ter uma imagem clara de público-alvo.

No caso específi co do trabalhador rural, suas características são 
bastante  defi nidas e distintas das do homem urbano. Para Bordena-
ve (1983) existe uma “incomunicação” entre os moradores da zona 
rural, causada sobretudo pelas condições sociais, pelas altas taxas 
de analfabetismo ou baixo nível de instrução, assim como a longa 
e exaustiva jornada de trabalho que atrapalha as visitas e reuniões 
entre vizinhos. Entretanto, como ressaltam Peres et al. (2005), não 
se deve menosprezar os saberes do homem do campo, julgando sua 
inteligência pela sua habilidade para a leitura ou pelo domínio da 
linguagem formal.

Leitura e compreensão das informações: legibilidade 
do texto impresso

Para que as informações nos rótulos e bulas de agrotóxicos sejam 
compreendidas, elas devem ser, antes de tudo, legíveis. Um texto 
difícil de ser lido é também difícil de ser compreendido, pois, segundo 
Iida (2005), o esforço do leitor para distinguir as palavras o atrapalha 
em organizar as ideias do texto.



206  LUIS CARLOS PASCHOARELLI • MARIZILDA DOS SANTOS MENEZES

O processo de percepção do texto impresso pode ser descrito, 
segundo Heitlinger (2007), por dois temos: legibilidade (percepção 
visual) e readability (compreensão intelectual do texto). O primeiro 
termo refere-se à visibilidade, nitidez e reconhecimento dos carac-
teres do texto, enquanto o segundo termo refere-se à interpretação 
do texto, ou seja, a aquisição intelectual do texto por aquele que o lê. 
Além de fatores como iluminação e contraste entre o texto e a página 
(fi gura versus fundo), características próprias dos elementos tipográ-
fi cos (como os caracteres numéricos e letras utilizados) infl uem em 
sua legibilidade. Assim, de acordo com Gruszynski (2000), caracte-
rísticas como desenho e tamanho da fonte, alinhamento de parágrafos 
e extensão da linha interferem diretamente na legibilidade do texto.

É consenso entre diversos autores que o uso de serifas facilita a 
leitura de textos contínuos. Para Heitlinger (2007), as serifas ajudam 
a agrupar as letras das palavras, fazendo o texto parecer contínuo para 
o leitor. Fontes mais simples também facilitam a leitura, enquanto as 
rebuscadas necessitam de maior tempo para serem lidas.

Com exceção dos leitores pouco experientes, costuma-se ler os 
textos pelo formato das palavras, e não letra por letra. Assim, Dul 
& Weerdmeester (1995) afi rmam ser preferível o uso de letras em 
caixa-baixa (minúsculas) do que em caixa-alta, pois os caracteres 
com ascendentes (b, d, f, h, l, t) e os com descendentes (q, g, j, p, y) 
se destacam e facilitam a identifi cação da imagem da palavra. Letras 
maiúsculas devem fi car restritas para nomes, abreviações e títulos, 
já que retardam a leitura.

O corpo, ou seja, altura da fonte utilizada, deve estar de acordo 
com a distância de leitura do texto. Sanders & McCormick (1993) 
recomendam para materiais impressos em geral os tamanhos de 
fontes comumente utilizados em jornais e revistas, ou seja, algo entre 
9 e 11 pt (calculados pelos autores de 2,3 a 2,8 mm).

O espaçamento entre as linhas também tem grande infl uência na 
legibilidade do texto: linhas mais longas exigem maior espaçamento 
entre si. De forma geral, esse espaçamento deve ser de, no mínimo, 
1/30 do comprimento da linha. Isso evita que a visão humana em-
baralhe as linhas, confundido-as.



DESIGN E ERGONOMIA   207

A divisão do texto em parágrafos facilita a leitura, segundo Iida 
(2005), pois evita a formação de grandes blocos de texto que se asse-
melham a um padrão de listras, o que poderia causar desconforto ao 
leitor. Para o autor, os textos justifi cados devem ser evitados. No caso 
de manuais ou bulas, quando o leitor procura informações rápidas 
e diretas para resolver determinadas dúvidas, o autor recomenda o 
uso de textos estruturados, organizados em tópicos e com subtítulos. 
Esse tipo de texto facilita e agiliza a consulta pelos usuários.

Informações visuais: pictogramas

“Em uma qualifi cação literal, o pictograma constitui-se de uma 
imagem ou conjunto de imagens integrantes de uma escrita sintética” 
(Ribeiro, 1993). Como observa Iida (2005), a grande vantagem da 
utilização de pictogramas é que eles superam as barreiras impostas 
pela linguagem escrita, podendo ser compreendidos por pessoas não-
alfabetizadas e por estrangeiros, desde que respeitadas determinadas 
características culturais de cada país.

Entretanto, segundo Sanders & McCormick (1993), o uso de 
pictogramas só é preferido se retratar fi elmente de forma visual o que 
pretendia. Em caso de dúvida, ainda é melhor utilizar a linguagem 
escrita. No caso do uso de pictogramas para o público rural, deve-se 
atentar para determinadas características próprias desse público. É 
necessário que as mensagens sejam adequadas ao seu repertório vi-
sual, já que alguns códigos pictóricos normais para o homem urbano 
são estranhos ao homem do campo.

Bordenave (1983) destaca certas características próprias da per-
cepção do homem do campo, algumas relacionadas a populações com 
baixo grau de escolaridade: 

a) Grau de detalhe: traços em excesso ou em falta diminuem a 
compreensão da fi gura. 

b) Figuras descarnadas: fi guras descarnadas não diminuem a 
compreensão e identifi cação da fi gura apresentada. 
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c) Familiaridade: a presença de objetos familiares ao agricultor 
facilita a identifi cação da fi gura, devendo-se considerar, por-
tanto, as diferenças culturais e regionais: para certas regiões, 
por exemplo, o paiol de arame é mais comum que o de madeira. 

d) Interpretação literal: Bordenave (1983) afi rma que o agricultor 
tende a interpretar literalmente o que vê, tendo certa difi cul-
dade para perceber o sentido fi gurativo de certas imagens. 

e) Tratamentos imaginativos: a humanização ou personifi cação 
de objetos ou animais pode gerar confusões no público rural, 
sendo preferível utilizar imagens mais realistas. 

f) Tamanho real versus magnifi cação: a modifi cação ou aumento 
do tamanho de um objeto ou animal conhecido pelo agricultor 
pode confundi-lo. 

g) Leitura da perspectiva: geralmente aprende-se a decodifi car 
a perspectiva ainda na infância, dentro das escolas. Portanto, 
indivíduos não-alfabetizados podem ter difi culdade em ver 
os planos e compreender as diferenças de tamanho próprias 
da representação da perspectiva. 

h) Quadro individual versus série: a apresentação de informações 
em sequência de imagens aumenta a compreensão.

Analisando esses fatores apresentados por Bordenave (1983), 
percebe-se que a comunicação para o público rural necessita de maior 
cautela e um profundo conhecimento das características culturais e 
dos costumes regionais da população à qual se destina.

Material e métodos

Material

Para a análise dos rótulos e bulas, foi elaborada uma tabela de veri-
fi cação contendo todas as exigências dos anexos VIII e IX do Decreto 
Lei no 4074 de 4 de janeiro de 2002 que dispõem sobre a rotulagem 
de agrotóxicos e conteúdo das bulas. Também foi criada uma tabela 
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de avaliação das características tipográfi cas e da legibilidade dos ró-
tulos e bulas, segundo dados obtidos no levantamento bibliográfi co.

Para a pesquisa de campo foi elaborado um questionário com 
perguntas pertinentes à utilização de agrotóxicos, visando identifi car 
problemas na compreensão e na leitura das informações contidas nos 
rótulos e bulas.

Métodos

Análise dos rótulos e bulas de agrotóxicos

De modo a avaliar o cumprimento da legislação vigente, foram 
estudados rótulos de algumas embalagens de agrotóxicos utilizados 
na cultura da soja, sendo observados todos os critérios exigidos nos 
anexos  VIII e IX do Decreto-Lei no 4074 de 4 de janeiro de 2002, entre 
eles a distribuição das informações no rótulo e sua divisão em colunas, 
e o tamanho dos pictogramas e dimensões da faixa da classifi cação to-
xicológica. Assim, foram analisados os rótulos dos seguintes produtos: 
Roundup, da Monsanto; Galgotrin e Metafós da Milenia Agro Ciên-
cias; Podium, Attach, Folicur e Nativo, todos da Bayer Cropscience.

Já as bulas avaliadas foram as dos agrotóxicos: Assist, da Basf; 
Roundup, da Monsanto; Nativo e Podium, da Bayer Cropscience; 
Metafós, da Milenia Agro Ciências.

Foram criadas e aplicadas duas tabelas: uma para avaliar todas 
as características constantes no Decreto-Lei no 4074, e outra para 
verifi car a legibilidade dos caracteres tipográfi cos e textos constantes 
em rótulos e bulas de agrotóxicos.

Pesquisa de campo

Para avaliar a compreensão e leitura das informações contidas em 
rótulos e bulas de agrotóxicos foi aplicado um questionário formulado 
essencialmente com perguntas abertas, que possibilitavam que o 
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entrevistado se expressasse livremente. Foi utilizada uma linguagem 
simples, permitindo uma maior aproximação do público entrevistado 
e evitando possíveis problemas de compreensão.

Além dessas questões, foram apresentados 16 pictogramas, em 
cor preta sobre fundo branco, em dimensões de 2x2 centímetros, ou 
seja, maior que o tamanho em que tais elementos são apresentados 
nos rótulos de agrotóxicos.

Como amostra para a pesquisa, foram selecionados agricultores 
do distrito de Warta, município de Londrina, estado do Paraná. O 
desenvolvimento dessa região ocorreu devido à cafeicultura, sendo 
que o município de Londrina chegou a ser um dos maiores produ-
tores mundiais de café. Atualmente, a população local dedica-se ao 
cultivo de trigo, milho e principalmente soja. A população do distrito 
de Warta é de cerca de 1.500 pessoas: 930 na área urbana (64%) e 570 
na zona rural (38%). 

Como o presente trabalho propõe-se a avaliar problemas na 
compreensão e leitura de rótulos e bulas de agrotóxicos, somente a 
população rural, que tem contato com tais produtos, foi estudada. 
Dessa forma, partiu-se de um universo de 570 pessoas, moradores 
da zona rural do distrito de Warta, do qual foi extraída uma amostra 
de cerca de 5%, ou seja, trinta entrevistados.

A condição para a escolha dos entrevistados, além de residirem 
no distrito, era que cultivassem soja com a utilização de agrotóxicos. 
Não era necessário que o entrevistado aplicasse pessoalmente o 
agrotóxico, mas sim que conhecesse os agrotóxicos utilizados e fosse 
trabalhador rural.

Resultados

Resultados das análises de rótulos e bulas

Dentre os sete rótulos analisados, três não apresentavam os pic-
togramas exigidos. Dentre estes últimos, um não continha a faixa de 
classifi cação toxicológica, que havia sido substituída, provavelmente 
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por questões estéticas, por uma linha da cor correspondente à classe 
toxicológica à qual o produto pertencia, contornando todo o texto do 
rótulo. Nos outros dois rótulos, a classifi cação toxicológica descrita 
no rótulo não correspondia à cor apresentada, ou seja, a cor estava 
correta, mas o produto era descrito como sendo de uma classe de 
menor toxicidade (fi gura 47).

Figura 47. Rótulo sem pictogramas e com classifi cação toxicológica incorreta.

Em todos os demais rótulos analisados, os pictogramas tinham 
altura menor que 50% da altura da faixa de classifi cação toxicológica. 
Em três desses rótulos, as faixas de classifi cação toxicológica eram 
maiores do que o exigido no modelo apresentado pela legislação 
federal de agrotóxicos. Dessa forma, os pictogramas teriam a pro-
porção adequada se comparados à altura do rótulo, porém seriam 
desproporcionais à altura da faixa de classifi cação.

Outro problema encontrado em quatro dos rótulos analisados foi 
quanto ao diâmetro do círculo do pictograma que representa a frase: 
“cuidado veneno”. O círculo deveria ter diâmetro de tamanho igual 
à altura da faixa de classifi cação toxicológica, mas nesses três rótulos 
analisados ele é apresentado menor do que deveria ser (fi gura 48).

Figura 48. Círculo com diâmetro menor que a altura da faixa azul de classifi cação toxicológica.
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Em dois dos rótulos analisados, os dizeres “cuidado veneno”, que 
deveriam estar posicionados dentro do círculo com o desenho de uma 
caveira com duas tíbias cruzadas, estavam fora do mesmo (fi gura 49).

Figura 49. Texto “cuidado veneno” fora do círculo com o desenho de uma caveira com 
duas tíbias cruzadas.

Quanto às características tipográfi cas e à legibilidade dos textos 
em rótulos e bulas, todos os impressos analisados apresentavam 
fontes em tamanho menor que o indicado. Além disso, frequente-
mente eram utilizadas fontes sem serifa para textos contínuos, além 
de frases inteiras grafadas em caixa-alta, o que difi culta a leitura do 
texto, tornando-a mais lenta.

No aspecto do cumprimento das exigências da legislação federal 
de agrotóxicos, os problemas encontrados nas bulas foram a falta 
de informações, como o método de desativação (não constava em 
quatro das cinco bulas analisadas), efeitos adversos (faltou em duas 
das bulas), mecanismos de ação e absorção, efeitos agudos e crônicos 
e informações em caso de acidente no transporte (que faltaram todas 
numa mesma bula analisada). 

Os maiores problemas nesses impressos concentraram-se na 
legibilidade dos textos e na distribuição das informações, sendo que 
informações diversas eram agrupadas, quando o desejável seria que 
fossem agrupadas apenas as informações semelhantes, como forma 
de facilitar a consulta da bula pelo leitor.

Resultado da pesquisa de campo

Dentre os agricultores entrevistados, 97% eram do sexo mascu-
lino, o que pode ser compreendido pelo fato de tarefas como aplicar 
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ou mesmo lidar com agrotóxicos serem tidas como atividades mascu-
linas. Dos entrevistados, 27 % tinham entre 51 e sessenta anos, 26% 
tinham entre 31 e 40 anos e 17% tinham entre 41 e 50 anos. Cerca de 
50% dos entrevistados estavam na faixa etária compreendida entre 
20 e 49 anos, que, de acordo com o Sinitox, abrange o maior número 
de casos de intoxicação.

Observou-se que dentre os entrevistados, 41% não tinham con-
cluído o ensino fundamental, 17% tinham ensino médio completo, 
20% tinham terceiro grau completo e 3% não eram alfabetizados.

Os agrotóxicos mais citados pelos agricultores foram os her-
bicidas (37%), seguidos dos inseticidas (33%) e fungicidas (20%). 
Tais dados obtidos reforçam os números fornecidos pelo Sindag, 
que colocam os herbicidas como a categoria mais comercializada no 
país em 2002.

Dentre os produtos mais citados, apesar dos da classe toxicológica 
III serem os mais utilizados, a divisão entre tais classes foi bastante 
equilibrada: 47% eram das classes I e II (extremamente tóxico e alta-
mente tóxico, respectivamente), que são as que agrupam os produtos 
que oferecem maior perigo à saúde do trabalhador, e 53% eram das 
classes III e IV (medianamente tóxico e pouco tóxico, respectiva-
mente), como mostra a fi gura 50.

Figura 50. Classes toxicológicas dos agrotóxicos citados pelos entrevistados como sendo 
os mais utilizados.
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Quando questionados sobre a frequência de leitura de rótulos 
e bulas, a maioria dos entrevistados declarou ler frequentemente 
ambos os impressos (47% e 43%, respectivamente). Apenas 13% 
afi rmaram nunca ler os rótulos e 17% disseram nunca ler as bulas. 
Contudo, o fato de o entrevistado afi rmar ler não signifi ca que ele 
compreenda as informações contidas nesses impressos. Trabalhos 
semelhantes realizados com agricultores apontaram que, apesar de 
eles afi rmarem compreender as informações nos rótulos, poucos real-
mente conseguiam identifi car termos apresentados nesses impressos.

Dos entrevistados, 57% afi rmaram não encontrar problemas na 
leitura de rótulos e bulas. Dentre os 43% restantes, as difi culdades 
mais citadas foram as seguintes (em ordem decrescente): o tama-
nho muito reduzido das fontes utilizadas nos textos, o nível técnico 
dos mesmos (citado pelos agricultores como muito complicado), a 
complexidade das fi guras (muito difíceis de serem compreendidas) 
e seu tamanho reduzido. É interessante lembrar que a porcentagem 
de indivíduos, entre os entrevistados com mais de cinquenta anos, 
corresponde a quase 45%. Certamente a idade é um fator que inter-
fere na acuidade visual, prejudicando a leitura de informações em 
pequenas dimensões.

Quando questionados sobre as classes toxicológicas, 83% dos 
entrevistados afi rmaram conhecer a classifi cação toxicológica e as 
cores correspondentes a cada classe. Contudo, menos da metade 
dos entrevistados (43%) foi capaz de acertar a sequência completa 
de cores, como mostra a fi gura 51.

Figura 51. Percentual de acertos por classe toxicológica.
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Para avaliação dos pictogramas, foram apresentados 16 picto-
gramas a cada entrevistado, pedindo que ele identifi casse todos os 
pictogramas cujo signifi cado soubesse. Os pictogramas apresentados 
são os mostrados na fi gura 52.

Figura 52. Pictogramas apresentados aos entrevistados.

Na ordem em que aparecem na fi gura, da esquerda para a direita, 
seus signifi cados são: uso de boné árabe, respirador, viseira facial, 
botas, luvas, manuseio de formulações sólidas, aplicação de formu-
lações líquidas, macacão impermeável, respirador com fi ltros, óculos 
de proteção, avental impermeável, lave-se após aplicar agrotóxico, 
mantenha trancado e fora do alcance de crianças, manuseio de for-
mulações líquidas, aplicação de formulações sólidas, cuidado veneno.

Dentre esses, os pictogramas da fi gura 53 apresentaram baixos 
índices de compreensão pelos entrevistados.

Figura 53. Boné árabe.
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O pictograma representado na fi gura 53 indica a necessidade de 
uso de boné árabe. Não foi corretamente identifi cado por 34% dos 
entrevistados. Além disso, o nome correto desse EPI foi lembrado 
apenas por 10% dos entrevistados, sendo que outros 10% souberam 
indicar a função correta do EPI, mas não seu nome.

Figura 54. Manuseio de formulações sólidas.

O pictograma representado na fi gura 54 demonstra o modo de 
manuseio de formulações sólidas. Dos entrevistados, 23% não soube 
dizer seu signifi cado.

Figura 55. Aplicação de formulações líquidas.

A fi gura 55 designa o modo de aplicação de formulações líquidas. 
Esse pictograma foi identifi cado por menos da metade dos entrevista-
dos (41%), mesmo representando um equipamento bastante familiar 
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aos agricultores (a bomba costal). Alguns entrevistados entenderam 
a fi gura de forma oposta, entendendo-a como se representasse um 
trabalhador aplicando veneno sem proteção.

Figura 56. Macacão impermeável.

A fi gura 56 indica a necessidade de uso de macacão imperme-
ável. Dos entrevistados, 41% não souberam defi ni-lo e outros 16% 
defi niram-no de maneira errada.

A fi gura 57 foi identifi cada pela maioria dos entrevistados apenas 
como “lave as mãos”. O pictograma não esclarece a ação esperada, e 
a imagem da torneira corrobora isso. Se a ação correta é “tomar ba-
nho”, provavelmente a imagem de um chuveiro seria mais indicada.

Figura 57. Lave-se após o uso de agrotóxicos.
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Figura 58. Mantenha em local trancado e fora do alcance de crianças.

Grande parte dos entrevistados não percebeu a imagem da criança 
representada na parte inferior esquerda da fi gura 58, que foi percebi-
da por apenas 27% deles. Nenhum entrevistado defi niu de maneira 
integral esse pictograma: ou entenderam-no como guardar fora do 
alcance de crianças, ou apenas como guardar o agrotóxico em local 
seguro/trancado.

Figura 59. Manuseio de formulações líquidas.

O pictograma representado na fi gura 59 foi corretamente iden-
tifi cado por apenas 7% dos agricultores entrevistados. Outros 20% 
não souberam responder e todos os demais deram defi nições erradas 
para a fi gura. 
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Figura 60. Aplicação de formulações sólidas.

O pictograma representado na fi gura 60 foi o que obteve menor 
índice de compreensão, sendo que 82% dos entrevistados não sou-
beram identifi cá-lo. Os 12% restantes identifi caram-no de maneira 
incorreta.

Conclusão e recomendações

De acordo com os dados obtidos na pesquisa de campo, no levan-
tamento bibliográfi co e na análise de rótulos e bulas de agrotóxicos, 
conclui-se que apesar de a maioria dos agricultores entrevistados ler 
os rótulos e bulas de agrotóxicos, a compreensão desses impressos 
ainda é problemática. O uso de cores na classifi cação toxicológica é 
inefi caz, sendo que certas classes são comumente confundidas entre 
si. As dimensões dos pictogramas e das fontes dos textos difi cultam 
sua visualização e são apontadas pelos entrevistados como os maiores 
problemas nos rótulos e bulas. Além disso, metade dos pictogramas 
analisados mostrou-se ineficaz, sendo interpretados de maneira 
errônea pela maioria dos agricultores pesquisados.

A tendência à interpretação literal, característica dos agricultores 
com menor grau de instrução, interferiu na compreensão de deter-
minados pictogramas, fazendo com que parte dos entrevistados não 
percebesse o signifi cado real de certos pictogramas.
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Observou-se que o grau de escolaridade interfere diretamente 
na compreensão das informações, tanto escritas como visuais. Os 
textos, termos e pictogramas apresentados foram mais facilmente 
entendidos e defi nidos por indivíduos com mais anos de estudo.

Quanto à avaliação gráfi ca dos rótulos e bulas, todos os impressos 
analisados apresentaram fonte em corpo menor que o recomendado, 
além do uso excessivo de caixa-alta, gerando problemas na leitura do 
texto e da imagem da palavra. A minimização dos riscos inerentes 
ao manuseio de agrotóxicos e o desconhecimento de informações 
importantes, como a classifi cação toxicológica dos produtos, tornam 
o agricultor vulnerável e propenso a danos à sua saúde e ao meio 
ambiente. 

Percebe-se, portanto, que as informações em rótulos e bulas de 
agrotóxicos ainda são inefi cazes para seu público. Ignoram carac-
terísticas físicas, culturais e os saberes do agricultor, de forma que 
ou a comunicação com ele não se estabelece, ou torna-se inefi ciente. 
Dessa maneira, conclui-se que diversos itens nos rótulos e bulas de 
agrotóxicos devem ser modifi cados, como forma de garantir a leitura 
e a compreensão dos mesmos e, consequentemente, possibilitar uma 
maior segurança no manejo desses produtos.
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