
Contexto e 
antecedentes 
A Lei nº6.299/2002 tem como objetivo 
flexibilizar a regulamentação de agrotóxicos 
no Brasil. Baseia-se no objetivo de fortalecer 
o agronegócio do país, tanto para o consumo 
interno quanto para o setor de exportação. 
Trata-se da revogação de extensos conjuntos 
de regulamentações garantidos na lei nº 
7.802 de 1989, que defende o cuidado com a 
saúde humana acima dos interesses 
econômicos e produtivos.  
 
 
 

A PL do veneno e o trabalhador rural como 
sentinela da população 

Objetivo 
O objetivo deste trabalho é expor como os 
agrotóxicos oferecem efeitos nocivos tanto à 
população geral quanto ao trabalhador do 
campo que, exposto a grandes quantidades 
dessas substâncias, atuam como primeiros 
casos, ou casos sentinela das nocividades 
delas à saúde humana, animal e do meio-
ambiente de forma mais abrangente.  
 

Resultados 
Relevantes 
A análise de publicações acerca do assunto 
trazem informações importantes sobre as 
possíveis consequências da expansão do uso 
de agrotóxicos pela indústria agrícola do país: 
A primeira análise mostra que trabalhadores 
rurais que cujas práticas de trabalho incluem 
o uso de agrotóxicos  chegam a estar até 50% 
deles em alguma 

Recomendações 
Os resultados compilados neste trabalho mostram 
que o trabalhador rural é o primeiro afetado com o 
uso indiscriminado de agrotóxicos, sendo a 
primeira classe a ser protegida por leis e por 
fiscalização. Eles se apresentam como sentinelas 
dos efeitos nocivos que podem vir a acometer uma 
grande parcela da população caso o PL 6.299/2002 
seja aprovado e se desregulamentem o uso de 
agrotóxicos no Brasil. 
Recomenda-se que o público-alvo deste trabalho 
se manifeste como possível em favor um maior 
estudo dos impactos desses fármacos sobre a 
saúde humana antes da aprovação desse projeto 
de lei. 
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quantidade,intoxicados em algum grau,dado o uso 
dessas substâncias em seu ambiente de trabalho, 
quando analisadas as concentrações séricas de 
agentes nocivos à saúde encontrados nos 
agrotóxicos¹. 
Além disso, há uma correlação entre a 
contaminação de trabalhadores do campo pelo uso 
de agrotóxicos e um indicador socioeconômico, que 
é o nível de escolaridade², indicando que a pouca 
informação acerca dos efeitos nocivos dos 
agrotóxicos sobre a saúde trabalhador é um dos 
fatores preponderantes para o prejuízo à causado a 
eles, dentro os quais se destacam problemas de 
ordem neuropsiquiátrica³. 
Por fim, apresentam-se diversos estudos 
correlacionando o aumento do uso de agrotóxicos e 
de casos de suicídios4 em populações rurais em 
locais com uso abundante dessas substâncias, 
indicando que esses problemas causados não são 
apenas importantes, mas são também graves.  


