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RESUMO

No decorrer das últimas décadas nota-se um aumento exacerbado do uso de agrotóxicos no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a contaminação de corpos hídricos por agrotóxicos no país é a segunda mais preocupante, perdendo somente para 
a contaminação oriunda de esgotos domésticos. Uma grande preocupação nesse contexto é o transporte de centenas de substâncias tóxicas para 
os corpos hídricos, acarretando assim, danos a espécies marinhas, acumulação de substâncias nocivas na cadeia trófica, além de efeitos indiretos 
para a saúde humana. O presente projeto possui como objetivo estudar e analisar as formas de manejo, utilização e conhecimento técnico de 
produtores e vendedores de agroquímicos na região do Ceasa situada no município de Nova Friburgo – RJ e analisar as a possível presença de tais 
substâncias através de um bioensaio  toxicológico utilizando Artemia Salina (Branchipus stagnalis) , assim como as principais consequências 
danosas de tais leveis dessas substâncias em meio aquoso. O questionário, foi aplicados no CEASA para 40 produtores. A ideia central foi analisar 
as principais culturas presentes na região e compará-las com a teoria; Verificar os produtos mais usados para as culturas citadas; Verificar se há 
indicação do produto para cultura; Analisar o período de carência, Examinar o uso de EPI; Verificar a existência de curso hídrico ao redor da área 
plantada e relacionar ao uso incorreto e/ou inconsciente; Investigar a consciência ambiental dos produtores no quanto  a saúde e meio ambiente; 
Apurar as formas de descarte e correlacionar essas formas com as possíveis consequências ambientais e a saúde e pesquisar a opinião dos 
produtores em relação a fiscalização. Outro questionário foi aplicado a 19 vendedores no próprio local com o intuito de comparar as informações 
conflitantes Para os produtores, dos 40 entrevistados 82,5% (33) afirmam utilizar agrotóxicos, enquanto os restante (7) não utiliza. 82,5% dos 
entrevistados não concluíram o ensino básico. Dos entrevistados totais 77,5% afirmam haver curso hídrico próximo ao local de cultivo, onde 
desses,  78,8 % utilizam agrotóxicos na região e a distância para 96,8% dos que possuem curso hídrico no local é inferior a 300 metros. Quanto a 
saúde dos produtores apenas 17,5% dos produtores afirmam ter algum problema de saúde e não houve relevância para a pesquisa. Ainda, 63,6% 
afirmam utilizar as roupas e equipamentos e 72,7% afirmam utilizar as luvas com ou sem o equipamento. 24,2% afirmaram conseguir agrotóxicos 
sem utilização de receita, o que vai contra a legislação vigente. 75% dos produtores utilizam produtos não indicados a pelo menos uma cultura e 
muitos deles não respeitam a carência dos produtos indicados. Quanto aos vendedores 52,6% afirmam ser orientados na loja ou receber 
treinamento e 47,4% não. 100% dos vendedores afirmam rigorosidade na fiscalização, porém não é o mesmo que afirma os produtores que 
compram sem receita. O experimento foi baseado na técnica descrita por Meyer et al. apud Morais (2012), com adaptações. Foram coletadas 
amostras em 2 pontos na região de Salinas, Nova Friburgo, uma em uma nascente e outra num rio perto de área de plantação. Os ovos de 
Artemia salina foram eclodidos, durante 48 horas em aquário adaptado, com aeração artificial e solução salina, preparada com água destilada e 
sal marinho, tudo em exposição a iluminação artificial. Foram preparados 15 tubos de ensaio todos salinizados: 5 com água destilada; 5 com 
amostra da nascente; 5 amostra do rio. Foram pipetados para tubos de ensaio 10 Artemia salina eclodidas e foram verificadas as taxas de 
mortalidade para a toxicidade aguda num período de 96 horas. Após a verificação pode-se comprovar estatisticamente contaminação na amostra 
coletada próximo á plantação e comprovar que a amostra da nascente se encontrava sem a presença de agentes contaminantes.
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