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Resumo 
O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo          
desde 2009, sendo liberados 270 registros de       
substâncias no ano de 2020, porém grande parte da         
população não tem consciência dos prejuízos destes       
para a saúde. Desta forma, o presente trabalho tem por          
objetivo verificar o consumo de agrotóxicos no município        
de Ponta Grossa e relacioná-lo com os possíveis        
impactos na saúde da população com base em 04         
fazendas urbanas. 

Introdução  
O Paraná é o terceiro maior estado        

consumidor de agrotóxicos num país tido como o maior         
consumidor. Ponta Grossa, município do interior do       
Paraná possui como característica ter áreas com       
agriculturas inseridas no interior da área urbana e com         
áreas limítrofes com moradia. Desta forma, o presente        
trabalho justificou-se pela necessidade de discussões do       
tema e teve como objetivos: verificar o consumo de         
agrotóxicos no município de Ponta Grossa; coletar dados        
junto aos órgãos de saúde; verificar a legislação acerca         
do uso destas substâncias; e observar, durante o        
período de seis meses, quatro fazendas para, então,        
identificar os possíveis impactos na saúde das famílias        
que residem em área limítrofe. Foram desenvolvidas       
ações de sistematização teórica e de pesquisa empírica        
sobre o território definido com observação direta e        
registros fotográficos nas fazendas ao lado dos       
empreendimentos habitacionais: Lagoa Dourada, Gralha     
Azul, Jardim Amália e Três Rios /Manacás. 

Material e Métodos 
A natureza da pesquisa foi quanti-qualitativa com       
abordagem de pesquisa descritiva, com os seguintes       
instrumentais: - pesquisa bibliográfica: Vanessa Menck;      
Kathleen Cossella; Julicristie Oliveira; entre outros; -       
pesquisa documental: Plano de Vigilância e Atenção à        
Saúde de Populações Expostas aos Agrotóxicos do       
Estado do Paraná 2017 a 2019, Dossiê ABRASCO;        
entre outros; - observação direta nas 04 fazendas; -         
registros fotográficos; e roteiro de observação. 

Resultados e Discussão 
O município de Ponta Grossa comercializou no       

ano de 2018 cerca de 1.096,8 toneladas de agrotóxicos. 
Nas quatro fazendas observadas verificou-se     

que as plantações alternam entre aveia, azevem, neste        
caso nascido de forma espontânea, e soja, sendo o         
agrotóxico, possivelmente, mais recorrente o Glifosato,      
agrotóxico ligado a depressão e suicídio, Mal de        
Alzheimer, infertilidade, câncer, autismo e     
neurotoxicidade, entre outras doenças, segundo o      
parecer técnico N. 01/2015, realizado por pesquisadores       
da UFSC. As aplicações são realizadas através de        
máquinas aplicadoras por meio de pulverização.  

Conforme os relatos, no momento da utilização       
das substâncias, é possível observar a presença de odor         
forte e a formação de uma “névoa” próximo às         
residências, fazendo com que os moradores não saiam        
de suas casas. Os sintomas mais relatados na saúde         
desta população e que batem com sintomas de        
intoxicação aguda são: dores de cabeça, vômitos,       
ardência nos olhos e nariz, problemas respiratórios e        
queimaduras na pele. 

Não há leis municipais referentes a proteção da        
população exposta direta e indiretamente ao uso dos        
agrotóxicos em Ponta Grossa, são aplicadas a legislação        
Estadual e Federal, as quais não tratam da distância         
mínima entre residências e fazendas que utilizem os        
agroquímicos através da pulverização por máquinas      
aplicadoras. 

Conclusão ou Conclusões 
Verificou-se que Ponta Grossa é usuária de       

agrotóxicos em alta escala. 
Observou-se que as comunidades residentes     

próximas às plantações apresentam sintomas similares à       
intoxicação aguda. 

Ponta Grossa não conta com legislação      
municipal referente a proteção de populações expostas       
aos agrotóxicos, sendo vigentes as leis estaduais e        
federais. 
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