
Contexto e 
antecedentes 

          A 6ª edição dos Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável (IBGE – 2015) mostra 

um aumento de 115% no uso dos agrotóxicos no 

Brasil. Paralelamente, a prevalência de transtornos 

depressivos no país chegou a 5,8% (prevalência 

mundial:4.4%), segundo dados da OMS de 2015. 

         Está bem estabelecida na literatura a relação 

entre o uso descontrolado de agroquímicos e a 

contaminação do lençol freático, destruição de fauna 

e flora local, com danos ambientais irreparáveis. 

Ademais, o contato direto com esses produtos 

causa danos agudos e crônicos no ser humano, e 

seu uso tem impacto social particularmente alto. 

         Por fim, sabe-se que o indivíduo com ideação 

suicida, em seu ato, utiliza o meio do qual tem 

contato mais fácil. No caso dos trabalhadores rurais, 

esse fato é também aplicável. Exemplifico: dos 

59.576 casos de intoxicação por agroquímicos no 

país notificados, 32.369 foram por suicídio (59,34% 

dos casos, de acordo com o Relatório de Vigilância 

em Saúde de Populações Expostas e Agrotóxicos 

(MS-2016). É uma situação alarmante, pois mostra 

que há falhas, tanto no uso de EPI‟s tanto no 
cuidado a saúde mental do trabalhador do campo. 
 
 
 
 

Suicídio no campo e sua relação com os 
agrotóxicos - uma preocupação real 

Objetivos 
Chamar a atenção para os custos sociais do 

crescimento agropecuário brasileiro, com consequente 

aumento no uso de agrotóxicos. 

Por meio deste trabalho buscamos estabelecer uma 

relação entre a expansão da fronteira agrícola no Brasil 

e o suicídio de camponeses brasileiros, com base em 

dados do IGBE de 2015. 

Ademais, buscamos que o ouvinte e leitor reflitam sobre 

o atual cenário exposto neste trabalho, além de uma 

possível aprovação do PL 6299/2002, o “Pacote do 

Veneno”, com consequente aumento da exposição e 

acesso aos agroquímicos pelo camponês. 
 
 

Resultados 
Relevantes 
Meyer (et al) – 2005 – Luz (MG): 

• 72% dos agricultores não utilizavam EPI‟s durante 

o trabalho.  desenvolvimento de tumores, 
enfermidades sistêmicas e depressão. 

• 94,7% dos casos de auto-extermínio do município 

eram de camponeses. 

BBC (10/2016)  Rio Grande do Sul: 

• Taxa de 10/100.000 suicídios/habitante (Gramado 

Xavier – RS). 

• 80% do total de auto-extermínio no município de 

Venâncio Aires (RS) eram de Camponeses  

Comissão de DH da Assembleia Gaúcha. 

• Estudo UFRGS  20% dos agricultores com 

transtorno depressivo.  TD + fator social e 

cultural + fator individual  auto-extermínio. 

• Abuso de álcool ligado a transtornos depressivos. 

• Questão financeira é FR para esses agricultores. 

Dpto. Química, UFMS + CIVITOX/MS: 

• 1355 notificações de intoxicação  501 tentativas 

 139 óbitos. 

• MS  6,5 +- 0,9/100.000 (óbitos/habitantes), 

maior que a prevalência nacional (1992-2002). 
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• . Uso de EPI‟s pelos agricultores. 

• Diminuição da oferta de agrotóxicos, uma vez que 

este é o principal meio de suicídio deste grupo. 

• Dificultar o acesso ao agroquímico, ao contrário do 

que propõe a lei do veneno. 

• Aumento da assistência a população rural, 

principalmente na rede de apoio da Saúde Mental. 

 


